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1. Źródła i podstawa prawna.

 Planowanie  Gospodarki  Odpadami  w  Polsce.  Poradnik  –  powiatowe  i  gminne  plany
gospodarki odpadami, wyd. MIKOM, Warszawa 2002r.
 Wytyczne  do  sporządzania  programów  ochrony  środowiska  na  szczeblu  regionalnym
i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002r.
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów
gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66, poz. 620 z 2003r.).
 Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001
nr 63, poz. 638 ze zmianami).
 Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 639
ze zmianami).
 Polityka  Ekologiczna  Państwa  na  lata  2003-2006  z  uwzględnieniem perspektywy  na  lata
2007-2010.
 II Polityka Ekologiczna Państwa, Warszawa 2000r. + program wykonawczy.
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (M.P. 2003r. nr 11, poz. 159).
 Program  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  stosowanych  na  terytorium
Polski, RM 14 maja 2002r.
 Strony internetowe Centrum Informacji o Środowisku: www.cios.gov.pl.
 Strony internetowe Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl.
 Opracowania i dokumenty wojewódzkie
 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego  2010
 Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego, 
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010
 PGO dla Powiatu Płockiego 2010
 Gminny PGO (GPGO) dla gminy Drobin (uchwała Nr 127/XX/04 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 21 października 2004 roku)
 Sprawozdanie z realizacji gminnego PGO
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego 
 Dane WIOŚ
 Informacje z gminy
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2. Wstęp

Uchwalona  w  roku  2001  Ustawa  o  odpadach  określa  zasady  postępowania  z  odpadami
w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju,  a  w szczególności  z  zasadami  zapobiegania  powstawaniu  odpadów,
ograniczania  ich  ilości  i  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko,  a  także  odzysku,
wykorzystywania, recyklingu i unieszkodliwiania.

Znowelizowana ustawa o odpadach wprowadza m. in. zmiany dotyczące zawartości planów
gospodarki odpadami (art.  14 ust. 2).  W związku z tym zaistniała konieczność aktualizacji  Planu
Gospodarki  Odpadami  dla  Miasta  i  Gminy  Drobin  zgodnie  z nowym  brzmieniem  niektórych
przepisów  ustawy.  Niniejsze  opracowanie  jest  dokumentem  o  znaczeniu  strategicznym,
uwzględniającym ogólne ramy dla programowania i rozwoju gospodarki odpadami na terenie gminy.
Podstawowym  celem  opracowania  dokumentu  jest  wytyczenie  ogólnych  kierunków  działań
realizowanych poprzez konkretne zadania w określonej perspektywie czasowej.

Gminny plan gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 13 marca 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania planów
gospodarki odpadami 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  zbierania,  transportu,

odzysku oraz 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  położenie
geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne
i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację´ instalacji gospodarki odpadami;

2)  prognozowane zmiany  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  w tym również  wynikające  ze  zmian
demograficznych i gospodarczych;
3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia,
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  zbiórki,
transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, 
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  służące  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
ilości i jakości.

Ponadto niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w innych aktualnie obowiązujących
aktach prawnych, w tym postulaty dotyczące gospodarki odpadami zawarte w Polityce Ekologicznej
Państwa, w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129,
poz.  902  z  późniejszymi  zmianami)  oraz w Krajowym  (KPGO  2010),  Wojewódzkim  Planie
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Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Województwa Mazowieckiego i Powiatowym Planie Gospodarki
Odpadami  (PPGO) dla Powiatu Płockiego.

Zgodnie  z  ustawą  o  odpadach,  Plan  Gospodarki  Odpadami  dla  Miasta  i  Gminy  Drobin
obejmuje  wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie tej jednostki administracyjnej oraz
przywożonych  na  jej  teren,  a  w  szczególności:  odpady  komunalne  z uwzględnieniem odpadów
ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe,
opony  oraz  odpady  niebezpieczne,  w  tym  pojazdy  wycofane  z  eksploatacji,  zużyty  sprzęt
elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie
i akumulatory.

Projekty planów są opiniowane: 
 projekt planu krajowego - przez zarządy województw, 
 projekt  planu  wojewódzkiego  -  przez  ministra  właściwego  do  spraw  środowiska,  organy

wykonawcze powiatów i  gmin z  terenu województwa,  Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony
Środowiska a w zakresie związanym z ochroną wód przez właściwego Dyrektora RZGW

 projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu 
 powiatowego -  przez  zarząd  województwa  oraz przez  ograny  wykonawcze  gmin  z  terenu

powiatu 

Nie udzielenie opinii w terminie dwu miesięcy uznaje się za opinię pozytywną. Samorządy,
będące członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu
gospodarki  odpadami,  obejmujący zadania powiatowego planu gospodarki  odpadami,  podobnie
zarządy  powiatów.  Organy  wykonawcze  województwa,  powiatu  i  gminy  składają  co  2  lata,
odpowiednio, sejmikowi  województwa, radzie powiatu i  radzie gminy,  sprawozdanie z realizacji.
Podlegają one aktualizacji  nie rzadziej  niż co 4 lata.  Plany wszystkich szczebli  muszą tworzyć
spójną całość.

W niniejszym planie opisano sposób realizacji celów i zadań dla Gminy Drobin które wynikają
bezpośrednio z celów i zadań określonych dla tego obszaru, a zapisanych w Planach Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Płockiego i Województwa Mazowieckiego 

Zakres czasowy niniejszego opracowania obejmuje okres 2008-2015 traktowany jako okres
strategiczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 2008-2011 dla których ustala się krótkoterminowy
plan działań. 

Celem  opracowania  niniejszego  dokumentu  jest  dostosowanie  jego postulatów
do znowelizowanych  przepisów  prawnych  oraz  wyznaczenie  kierunków  i działań  w zakresie
gospodarki odpadami, których podjęcie spowoduje optymalizację całego systemu gospodarowania
odpadami na terenie gminy.

2.1. Charakterystyka Gminy Drobin

Gmina  Drobin  położona  jest  w  środkowej  części  Polski,  w  środkowo-zachodniej  części
województwa  mazowieckiego,  na  terenie  powiatu  płockiego.  Powierzchnia  gminy  Drobin  wynosi
143,19  km2.  Obszar  gminy  zajmuje  45  miejscowości,  należących  do  48  sołectw:  Biskupice,  Łęg
Kościelny (sołectwa: Łęg Kościelny I  i  Łęg Kościelny II),  Łęg Probostwo,  Maliszewko,  Małachowo,
Mogielnica,  Nagórki  Dobrskie,  Nagórki  Olszyny,  Niemczewo,  Nowa  Wieś,  Psary,  Rogotwórsk,
Setropie,  Siemienie,  Siemki,  Sokolniki,  Stanisławowo,  Świerczynek (sołectwa:  Świerczynek  I
i Świerczynek  II),  Świerczyn,  Świerczyn-Bęchy,  Tupadły,  Warszewka,  Wilkęsy,  Wrogocin,  Borowo,
Brelki,  Brzechowo,  Budkowo,  Chudzynek,  Chudzyno,  Cieszewko,  Cieszewo,  Cieśle,  Dobrosielice
Pierwsze,  Dobrosielice  Drugie,  Dziewanowo,  Karsy,  Kłaki,  Mokrzk  i  Kostery  (sołectwo:  Mokrzk  -
Kostery), Kowalewo, Kozłówko, Kozłowo, Krajkowo, Kuchary, Drobin (sołectwo: Drobin I i Drobin II).

Z gminą Drobin graniczą bezpośrednio następujące gminy: gmina Raciąż – powiat płoński
(od północnego-wschodu),  gmina  Staroźreby  –  powiat  płocki  (od  południowego-wschodu),  gmina
Bielsk  –  powiat  płocki  od  południowego-zachodu,  gmina  Zawidz  Kościelny  –  powiat  sierpecki
(od północnego-zachodu).

Ośrodkiem  administracyjnym  jest  miasto  Drobin.  Leży  na  skrzyżowaniu  dwóch  szlaków
komunikacyjnych:  drogi  nr  10  łączącej  Warszawę  z  Toruniem,  Bydgoszczą  i  całym  Pomorzem
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Zachodnim oraz  drogi  nr  60  przecinającej  północno-wschodnią  Polskę  i  stanowiącej  ważny  szlak
tranzytowy do Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii).

Drobin  znajduje  się  w  odległości  34  km  od  Płocka,  57  km  od  Ciechanowa,  100  km
od Warszawy, 110 km od Torunia.

Gmina Drobin wg Kondrackiego położona jest na terenie Wysoczyzny Płońskiej. Wysoczyzna
Płońska  znajduje  się  na  północ  od  Kotliny  Warszawskiej  i  przedstawia  równinę  morenową
urozmaiconą  łańcuchem  wzgórz  morenowych  i  kemowych,  ciągnących  się  równolegle  do  Wisły
poniżej ujścia Narwi. Od północy i wschodu przylega do Równiny Raciąskiej i doliny Wkry, od zachodu
granicę  stanowi  najdalszy  zasięg  form  terenu  związanych  z  fazą  leszczyńską  zlodowacenia
wiślańskiego na wschód od Płocka. Wysokości nad poziomem morza przekraczają 100 m, przy czym
najwyższe wzniesienie osiąga 163 m. Jest  to kraina rolnicza z małym udziałem lasów, o glebach
płowych i brunatnoziemnych na glinie morenowej i piaskach naglinowych.

Powiat  płocki  w  podziale  fizyczno-geograficznym  Polski  należy  do  prowincji  Niżu
Środkowoeuropejskiego  podzielonego  zasięgiem  zlodowacenia  bałtyckiego  (północnopolskiego)
na dwie  podprowincje:  Pojezierze  Południowobałtyckie  i  Nizina  Środkowopolska.  Obszar  Niziny
Środkowopolskiej związany jest ze zlodowaceniem bałtyckim i zajmuje w zasadzie całą powierzchnię
powiatu płockiego. Na terenie gminy występują zasoby kruszyw materialnych o znaczeniu lokalnym
w rejonie  wsi  Brelki,  Chudzyno,  Wrogocin  i  Kuchary.  Są  to  złoża  kopalin  pospolitych  –  piasków
i pospółek.

Teren  gminy  Drobin  obejmuje  obszar  ze  słabo  rozbudowaną  siecią  rzek.  Teren  gminy
odwadniany  jest  przez  rzekę  Sierpienicę  i  Karsówkę.  Monitoring  rzek  w  realizuje  Mazowiecki
Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  Delegatura  w  Płocku.  Badania  rzek  objętych
monitoringiem prowadzone są raz na kilka lat jeden raz w miesiącu.

Na  terenie  gminy  Drobin  wyróżniono  3  poziomy  wód:  wody  pochodzące  z  osadów
czwartorzędowych, wody pochodzące z osadów trzeciorzędowych oraz wody z osadów kredy. Wody
występujące  w  osadach  czwartorzędowych  tworzą  dwa  zasadnicze  poziomy  wodonośne
(nie licząc wód występujących w wodonośnych osadach znajdujących się na powierzchni terenu lub
zawieszonych np. w glinach zwałowych): poziom między glinami zwałowymi zlodowacenia bałtyckiego
i środkowopolskiego – zwykle konsekwentny, jednak stosunkowo mało wydajny oraz najzasobniejszy
w wodę poziom pod gliną zwałową zlodowacenia środkowopolskiego. W osadach trzeciorzędowych
wody  występują  w  trzech  zasadniczych  poziomach:  wśród  wodonośnych  osadów pliocenu  (mała
wydajność  i  rozprzestrzenianie),  w  osadach  miocenu  oraz  w  osadach  oligocenu.  W  osadach
kredowych  występują  wody  szczelinowe,  występujące  wśród  wapieni  i  margli  pod  znacznym
ciśnieniem hydrostatycznym.

Na  potrzeby  zbiorowego  zaopatrzenia  mieszkańców  gminy  Drobin  oraz   działalności
gospodarczych korzysta  się  głównie  z wód zalegających w utworach poziomu czwartorzędowego,
a sporadycznie tylko z wód występujących w poziomach starszych, pobierając ich łącznie ok. 1200
m3/dobę. Natomiast suma zasobów eksploatacyjnych ujęć wynosi 433,2 m3/h.

Wody podziemne z poziomu czwartorzędowego charakteryzują się zwiększoną zawartością
żelaza  i  manganu,  jak  również  podwyższoną  barwą,  zwiększoną  zawartością  amoniaku
i utlenialnością, a czasem także obecnością azotanów, siarczanów i chlorków.

Gmina  Drobin  położona  jest  na  obszarze  Nizin  Środkowopolskich.  Trzeciorzęd
reprezentowany jest  przez utwory pliocenu. Są one wykształcone w postaci  iłów pstrych,  piasków
i pyłów.  Czwartorzęd  reprezentują  gliny  zwałowe,  piaski  i  żwiry  wodnolodowcowe  oraz  osady
zastoiskowe.  W  rzeźbie  obszaru  dominują  elementy  charakterystyczne  dla  zlodowacenia
środkowopolskiego. Obszar Nizin  Środkowopolskich związany ze zlodowaceniem środkowopolskim
charakteryzuje się łagodną rzeźbą. 

Na terenie gminy przeważa krajobraz o charakterze równinnym o dominacji gleb z III i IV klasy
bonitacyjnej (ok. 70 %). V – VI klasa bonitacyjna stanowi ok. 20 %.

Obszar  powiatu  płockiego  pokrywa  gruby  płaszcz  czwartorzędowych  utworów plejstocenu
i holocenu. Na terenie gminy Drobin występują przede wszystkim:

 Gleby płowe, gleby brunatne wyługowane. Tworzą one przeważnie kompleksy żytnie bardzo
dobre lub pszenne dobre, miejscami bardzo dobre. (Stanowią ok. 70 %).

 Gleby  bielicowe  oraz  gleby  rdzawe  (określane  również  jako  skrytobielicowe),  które  są
rozwinięte głównie na podłożu piasków o różnej genezie, ubogich w składniki pokarmowe.
Rolnicza jakość tych gleb jest bardzo niska. Stanowią one głównie kompleks żytni słaby lub
żytnio-łubinowy. (Stanowią ok. 20 %, w tym ok. 15 % uprawy, ok. 5 % zalesienie).
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 Gleby torfowe.  Tworzą  one  przeważnie  kompleksy  trwałych  użytków zielonych.  (Stanowią
ok.10 %).
Zagrożenie erozją gleb jest niewielkie. Gleby wykazują naturalne zawartości metali ciężkich,

co przy niedoborze magnezu i potasu stwarza ryzyko pobierania przez uprawiane rośliny tych metali.
Gmina Drobin cechuje się niskim stopniem uprzemysłowienia i urbanizacji. Dominującą formą

działalności jest rolnictwo. W gminie przeważają gospodarstwa rolne o powierzchni od 7 do 14 ha oraz
grunty klasy III, IV. W gminie Drobin uprawia się przede wszystkim zboża, buraki cukrowe i warzywa.

.

Rysunek 1  Lokalizacja Gminy Drobin na tle Powiatu Płockiego

2.2. Liczba ludności

Według danych z Urzędu Gminy liczba ludności  na obszarze Miasta i  Gminy Drobin na
koniec 2007 roku wynosiła 8 720 osób, z czego miasto Drobin zamieszkiwało 2 993 osób, a obszar
wiejski 5 272 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 42 osoby na 1 km2

Tabela 1. Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Drobin w 2007 roku.
L.p. Nazwa sołectwa Liczba ludności

1. Biskupice 91

2. Borowo 88

3. Brelki 43

4. Brzechowo 166

5. Budkowo 120

6. Chudzynek 99

7. Chudzyno 231

8. Cieszewko 140

9. Cieszewo 96
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10. Cieśle 97

11. Dobrosielice I 140

12. Dobrosielice II 100

13. Drobin I 1817

14. Drobin II 1176

15. Dziewanowo 57

16. Karsy 217

17. Kłaki 88

18. Mokrzk-Kostery 160

19. Kowalewo 137

20. Kozłówko 34

21. Kozłowo 309

22. Krajkowo 114

23. Kuchary 183

24. Łęg Kościelny  I 100

25. Łęg Kościelny  II 70

26. Łęg Probostwo 258

27. Maliszewko 124

28. Małachowo 117

29. Mogielnica 201

30. Nagórki Dobrskie 225

31. Nagórki Olszyny 70

32. Niemczewo 115

33. Nowa Wieś 100

34. Psary 274

35. Rogotwórsk 59

36. Setropie 168

37. Siemienie 109

38. Siemki/Nowa Wieś 51

39. Sokolniki 156

40. Stanisławowo 59

41. Świerczyn 59

42. Świerczyn Bęchy 45

43. Świerczynek I 120

44. Świerczynek II 140

45. Tupadły 118

46. Warszewka 70

47. Wilkęsy 75

48. Wrogocin 134

RAZEM 8720

Źródło: Dane Ewidencja Ludności UMiG w Drobinie
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3. Aktualny stan gospodarki odpadami.

3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w tym komunalnych.

Przy  tworzeniu  niniejszego  Planu  Gospodarki  Odpadami,  w  szczególności  analizie
stanu istniejącego, w sektorze gospodarki odpadami wykorzystano następujące źródła danych:

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010
 PGO dla Województwa Mazowieckiego 2010
 PGO dla Powiatu Płockiego 2010
 Gminny  PGO  (GPGO)  dla  gminy  Drobin  (uchwała  Nr  127/XX/04  Rady  Miejskiej

w Drobinie z dnia 21 października 2004 roku)
 Sprawozdanie z realizacji gminnego PGO
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego 
 Dane WIOŚ
 Odpowiedzi udzielone przez Urząd Gminy

3.2. Działalność Związku Gmin Regionu Płockiego

Miasto  i  Gmina  Drobin  działalność  w  zakresie  gospodarki  odpadami  prowadzi  przy
współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczął  swoją  działalność 14 kwietnia  1994 roku
z chwilą rejestracji w Urzędzie Rady Ministrów. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1990
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13 z 1996 roku, poz. 74 z późniejszymi zmianami).

W chwili  obecnej Związek zrzesza  16 gmin. Ogółem gminy tworzące Związek zajmują
powierzchnię 1 709,06 km², którą zamieszkuje około 222 tysiące mieszkańców (w tym miasto
Płock 128 tysięcy). Do zadań ZGRP należy m. in.:

o reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku, 
o restrukturyzacja  regionu  w  celu  pełnego  wykorzystania  potencjału  ludzkiego

i rzeczowego oraz przeciwdziałania bezrobociu, 
o inicjowanie  tworzenia  kompleksowej  infrastruktury  społecznej,  gospodarczej

i technicznej a w szczególności proekologicznej infrastruktury technicznej, 
o inicjowanie i prowadzenie programu edukacji ekologicznej społeczeństwa, 
o poszukiwanie  nowatorskich  rozwiązań  gospodarczych  i  ekonomicznych

w przedmiocie działania Związku, 
o promocja gospodarcza gmin - członków Związku, 
o organizowanie  szkoleń  dla  gmin  -  członków  Związku  z  zakresu  działania

Związku, 
o opracowywanie  ekspertyz  i  analiz  w  zakresie  zgłaszanym  przez  gminy  -

członków Związku, 
o utrzymanie kontaktów z podmiotami polskimi i  zagranicznymi w celu wymiany

doświadczeń  oraz  podejmowania  wspólnych  działań  w  szczególności
proekologicznych, 

o organizowanie  przedsięwzięć  i  imprez kulturalnych,  oświatowych  i  sportowych
o zasięgu ponadgminnym. 

Priorytetowym zadaniem Związku jest rozwiązanie problemu utylizacji  odpadów o zasięgu
ponadgminnym  -  wspólna  budowa  systemu  odbioru,  gromadzenia  i  utylizacji  odpadów
komunalnych, w tym systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Plany na przyszłość 

 Rozwój  Programu  gospodarki  odpadami  na  terenie  Związku,  z  zakresie  odpadów
wielkogabarytowych, niebezpiecznych. 

 Wdrożenie  akcji  informacyjno-edukacyjnej  "Dni  Recyklingu  Szkła" dla  miasta  Płocka
i pozostałych gmin (od jesieni 2004 roku), polegającej na zbiórce opakowań szklanych. Akcja
skierowana jest do całych społeczności lokalnych Związku. 
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 Kontynuacja programu selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych. 

 Rozwój  konkursu  "Segreguj  odpady" -  na  terenie  miasta  Płocka  oraz  pozostałych  gmin  -
członków Związku. 

 Wdrożenie  programu  "Gminna  sieć  edukacyjnych  oczyszczalni  hydroponicznych  drogą
do zrównoważenia gospodarki wodnej" 

 Realizacja  zadań  w  ramach  Projektu  Inicjatywy  Wspólnotowej  EQUAL  pn.  "Partnerstwo
Zielona Szansa" na rzecz zielonych miejsc pracy. 

 Kontynuacja  we  współpracy  z  Regionalnym  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  programu
promocji  alternatywnych źródeł energii  "Sięgnij  po Słońce",  polegającym na wykorzystaniu
wodnych kolektorów słonecznych wykonanych metodą "zrób to sam". 

3.3. Opis celów i założeń z poprzedniego GPGO dla gminy Drobin

Tabela  2 Zadania ilościowe i jakościowe przewidziane do realizacji  w gminie Drobin w poprzednim
GPGO

Lp. Przedmiot działania Zakres działania Czas realizacji

1. Sektor komunalny

Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych wszystkich mieszkańców gminy

2004-2007

Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców
wtórnych w systemie workowym lub systemie

dwupojemnikowym
2004-2011

Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki
odpadów ulegających biodegradacji występujących w

strumieniu odpadów komunalnych
2006-2011

Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów
wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych

2004-2011

Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu

odpadów komunalnych

Organizacja zbiórki zużytych opon i
wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców

Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i
elektronicznego (od użytkowników indywidualnych –

poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów
niebezpiecznych)

Organizacja zbiórki zużytych olejów od mieszkańców

Budowa Regionalnego Centrum Unieszkodliwiania
Odpadów przy składowisku w Cieszewie

2004-2006

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw.
„dzikich wysypisk”

2004-2011

Rozbudowa składowiska odpadów w Cieszewie –
budowa kwatery na odpady zawierającego azbest

2004-2010
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Lp. Przedmiot działania Zakres działania Czas realizacji

Budowa zbiornicy padłych zwierząt przy składowisku
odpadów w Cieszewie

2005

Rekultywacja niecki A składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i niebezpieczne w Cieszewie

2004

Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy
w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki

odpadami
2004-2011

2. Sektor gospodarczy

Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i
transportu dla odpadów powstających w sektorze

małych i średnich przedsiębiorstw
2004-2007

Wdrażanie technologii BAT oraz zarządzania
środowiskowego

2004-2011

Zwiększenie kontroli nad odpadami powstającymi w
zakładach przemysłu rolno-spożywczego i objęcie ich

ewidencją; stworzenie szczelnego system nadzoru
weterynaryjnego nad procesem powstawania i
niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego

szczególnego ryzyka (SRM) oraz wysokiego ryzyka
(HRM)

2004-2007

Organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych;
osiągnięcie poziomu 90% odzysku gruzu

budowlanego; zmniejszenie ilości odpadów
remontowo-budowlanych unieszkodliwianych

poprzez składowanie

2004-2007

Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i
elektronicznego poprzez dystrybutorów sprzętu
elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów

demontażu lub punkt zbierania odpadów
niebezpiecznych

2004-2007

Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w
zakresie prawidłowych sposobów postępowania z

odpadami oraz ich obowiązków wynikających z
obowiązujących uregulowań prawnych

2004-2011

Monitoring gospodarki odpadami w sektorze
gospodarczym

2004-2011

3. Odpady
niebezpieczne

Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i
transportu dla odpadów niebezpiecznych

powstających w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw 2004-2011

Organizacja zbiórki odpadów medycznych z
indywidualnych praktyk lekarskich

Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych
sposobów postępowania z odpadami medycznymi w

służbie zdrowia 2004-2007

Organizacja zbiórki baterii i akumulatorów
małogabarytowych ze źródeł rozproszonych
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Lp. Przedmiot działania Zakres działania Czas realizacji

Organizacja zbiórki odpadowych olejów ze źródeł
rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz

indywidualni posiadacze)

Organizacja akcji informacyjnej w zakresie
właściwego postępowania z padłymi zwierzętami.
Organizacja systemu zbiórki zwłok zwierzęcych.

2004 - 2006

Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu

2004-2011

Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest

Organizacja zbiórki wycofywanych z eksploatacji
urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Edukacji ekologiczna wytwórców odpadów
niebezpiecznych w zakresie prawidłowych

sposobów postępowania z odpadami

Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin

3.4. Zrealizowane zadania z poprzedniego GPGO dla gminy Drobin

Tabela 3 Stan realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Drobin na dzień 31.12.2006

L.p. Przedmiot działania Zakres działania Stan realizacji

ODPADY KOMUNALNE

1.
Ustawodawstwo

gminne

opracowanie i
uchwalenia Gminnego

Planu Gospodarki
Odpadami

Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami
uchwałą
Nr 127/XX/04 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
21 października 2004 roku w sprawie przyjęcia
„Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin
Regionu Płockiego – Miasto i Gmina Drobin na
lata 2004 – 2011”
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L.p. Przedmiot działania Zakres działania Stan realizacji

ODPADY KOMUNALNE

opracowanie i
uchwalenie Regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie

Miasta i Gminy Drobin

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie Nr
241/XXXIII/06
z dnia 16 marca 2006 roku.
2.  Burmistrz  określił  i  podał  do  publicznej
wiadomości wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się
o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie
działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i
transportu nieczystości ciekłych - Ogłoszenie Nr
1/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku.
14 czerwca 2006 roku za pośrednictwem strony
internetowej urzędu, tablic ogłoszeniowych oraz
Biuletynu  Informacyjnego  KONTAKT
rozpowszechniono  informację  o  określeniu
wymagań,  jakie  powinien  spełniać
przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie
zezwolenia  na  opróżnianie  odpadów
komunalnych od właścicieli  nieruchomości  oraz
na  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i
transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta
i Gminy Drobin
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie  niektórych  innych  ustaw  3
przedsiębiorców w terminie 6 miesięcy od dnia
podania  do  publicznej  wiadomości  wymagań,
jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca
ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na
opróżnianie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości  oraz  na  opróżnianie  zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
na terenie Miasta i Gminy Drobin – wystąpiło z
wnioskiem  o  zmianę  decyzji  zezwalającej  na
odbiór odpadów.

Wydane zostały trzy zmiany decyzji zezwalającej
na odbiór odpadów.

2.

Usługi zbierania
odpadów

komunalnych
niesegregowanych

Przyjęcie przez gminę
określonego systemu
zbierania odpadów.

Gospodarka odpadami w gminie  funkcjonuje  w
oparciu  o  odbiór  pojemników  z  odpadami
komunalnymi  zmieszanymi  od  mieszkańców.
Selektywna  zbiórka  odpadów  komunalnych
odbywa się za pomocą kompletów pojemników
do  segregacji  odpadów  ustawionych  na
osiedlach mieszkaniowych, na terenie szkół.
Odpady  są  odbierane  od  wytwórców  odpadów
przez  trzy  przedsiębiorstwa  i  dostarczane  na
składowisko odpadów w Cieszewie.
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L.p. Przedmiot działania Zakres działania Stan realizacji

ODPADY KOMUNALNE

Objęcie 100%
mieszkańców

zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych.

W oparciu  o Ustawę o utrzymaniu czystości  w
gminie,  gmina  prowadzi  ewidencję  umów.
Aktualnie  zorganizowaną  zbiórką  odpadów
komunalnych  objętych  jest  ok.  70%
mieszkańców miasta  i  ok.  40  % mieszkańców
Gminy.

Rozwój systemu
selektywnej zbiórki
surowców wtórnych

Na  terenie  Miasta  i  Gminy  Drobin  funkcjonuje
system  zbiórki  surowców  wtórnych  metodą
pojemnikową “u źródła”. Pojemniki o pojemności
1,1  m3  ustawione  są  na  osiedlach
mieszkaniowych oraz na terenie szkół.
Selektywna  zbiórka  obejmuje  ok.  30%
mieszkańców miasta i 2% mieszkańców gminy.
Wymagana  jest  rozbudowa  stacji  segregacji
odpadów zbieranych selektywnie na składowisku
odpadów w Cieszewie.

Wdrożenie systemu
selektywnej zbiórki

odpadów ulegających
biodegradacji

Na  terenie  miasta  i  gminy  prowadzona  jest
zbiórka liści z ulic miasta.
Ponadto  w  okresie  jesiennym prowadzona  jest
zbiórka opadłych liści kasztanowców zarażonych
owadem kasztanowcowiaczkiem.
Liście te są spalane.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  i
porządku  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Drobin
dopuszcza  się  możliwość  unieszkodliwiania
odpadów  biodegradowalnych  poprzez  ich
kompostowanie  na  terenie  zabudowy
jednorodzinnej,  w  sposób  nie  stwarzający
uciążliwości dla otoczenia.

3.
Selektywna zbiórka

odpadów
komunalnych

Wdrożenie i rozwój
systemu zbiórki

odpadów
wielkogabarytowych i

remontowo-budowlanych

Odpady wielkogabarytowe wystawiane są obok
pojemników do zbiórki  odpadów zmieszanych i
zabierane przez firmy wywozowe.

Wdrożenie i rozwój
systemu zbiórki

odpadów
niebezpiecznych
występujących w

strumieniu odpadów
komunalnych

Na  terenie  Miasta  i  Gminy  Drobin  dzięki
współpracy selektywnego Organizacją  Odzysku
REBA  S.A.  w  Warszawie  wdrożono  system
selektywnego  zbierania  zużytych  baterii  i
akumulatorów  małogabarytowych  oparciu  o
system  małych  pojemników  ustawionych  w
obiektach  użyteczności  publicznej  tj.  Urząd
Miasta i Gminy, szkoły, przedszkola.

Opakowania  po  lekach  oraz  przeterminowane
leki  można  oddać  do  apteki  funkcjonującej  na
terenie miasta Drobina.

Opakowania po środkach ochrony roślin można
oddać w punktach sprzedaży środków ochrony
roślin.
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L.p. Przedmiot działania Zakres działania Stan realizacji

ODPADY KOMUNALNE

Organizacja zbiórki
wyeksploatowanych

pojazdów od
mieszkańców

Na  terenie  gminy  Drobin  nie  ma  firm
uprawnionych  do  demontażu
wyeksploatowanych  samochodów,  mieszkańcy
mogą  zużyte  pojazdy  przekazywać  do  stacji
demontażu na terenie gmin ościennych.
Pojedyncze  zużyte  elementy  blacharki  aut  np.
(stare  drzwi  po  wymianie,  błotniki  itp.)
mieszkańcy  mogą  przekazywać  do  Punktów
skupu złomu, zlokalizowanych na terenie gminy
Drobin.

Organizacja systemu
zbiórki złomu

elektrycznego i
elektronicznego (od

użytkowników
indywidualnych- poprzez

sklepy lub punkt
zbierania odpadów
niebezpiecznych)

System  zbiórki  złomu  elektrycznego  i
elektronicznego  odbywa  się  za  pośrednictwem
sklepów.

Organizacja zbiórki
zużytych opon od

mieszkańców

System zbiórki  zużytych opon od mieszkańców
odbywa  się  za  pośrednictwem przedsiębiorstw,
prowadzących  działalność  w  zakresie
wulkanizacji.

4.
Składowiska odpadów

komunalnych

Likwidacja nielegalnych
wysypisk śmieci

W  2006  roku  została  przeprowadzona  akcja
“Strażnik  Środowiska”,  celem  której  była
inwentaryzacja  dzikich  wysypisk  śmieci  przez
uczniów  szkół.  W  wyniku  akcji
zainwentaryzowano 16 dzikich wysypisk  śmieci
na  terytorium  gminy.  Zostały  przeprowadzone
rozprawy administracyjne z udziałem właścicieli
nieruchomości,  na  których  zlokalizowane  są
wysypiska  oraz  przedstawicielami  placówek
oświatowych.  REMONDIS DROBIN Komunalna
Sp.  z  o.o.  została  powiadomiona  o  istnieniu
wysypisk i otrzymała zadanie zawrzeć umowy z
właścicielami  nieruchomości  w  m.  Chudzyno,
Chudzyno Kol., Kozłówek, Kozłowo, Cieszewko.
Zlikwidowano  i  zagospodarowano  teren  2
wysypisk w Kowalewie i Cieszewie.

Budowa Regionalnego
Centrum

Unieszkodliwiania
Odpadów przy
składowisku w

Cieszewie

W ramach zadania zrealizowano:
*kwaterę  B,  która  służy  do  deponowania
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o
powierzchni 0,850 ha
*kwaterę C, na której  planuje się uruchomienie
linii  do  segregacji  odpadów  oraz  zaplecze
socjalne..
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L.p. Przedmiot działania Zakres działania Stan realizacji

ODPADY KOMUNALNE

Rozbudowa składowiska
odpadów w Cieszewie –

budowa kwatery na
odpady zawierające

azbest

W  2004  roku  opracowano  Koncepcję  budowy
składowiska  odpadów  niebezpiecznych
zawierających azbest.

Budowa zbiornicy
padłych zwierząt przy

składowisku w
Cieszewie.

W celu  właściwego  zagospodarowania  padłych
zwierząt  gospodarskich  oraz  dzikiego  ptactwa
zawarte zostały umowy z firmą HETMAN, która
odbiera padłe zwierzęta.
Padłe  zwierzęta  gospodarskie  odbierane  są
bezpłatnie, dzikie ptactwo magazynowane jest w
szczelnym zbiorniku, opłata ryczałtowa.

Rekultywacja niecki A na
składowisku odpadów

innych niż niebezpieczne
i obojętne w Cieszewie

Starosta  Płocki  w  2003  roku  wydał  decyzję  o
zamknięciu  i  rekultywacji  kwatery  A  na
składowisku odpadów w Cieszewie.

5. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna
mieszkańców Gminy w

zakresie
wprowadzanego

systemu gospodarki
odpadami.

Zadanie realizowane jest poprzez zamieszczanie
informacji o sposobie postępowania z odpadami,
obowiązkach  właścicieli  nieruchomości  w
Biuletynie Informacyjnym KONTAKT.

Prowadzone są  konkursy  “Balkon w kwiatach”,
“Ciekawie  zagospodarowana  działka
przydomowa”, których celem jest między innymi
właściwa gospodarka odpadami powstającymi w
gospodarstwie domowym.
Prowadzone  są  akcje  “Strażnik  Środowiska”,
Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Święto drzewa,
które  kierowane  są  do  młodzieży  szkolnej.
Celem  akcji  jest  propagowanie  zasad
proekologicznego  rozwoju,  poprzez  prace  typu
sprzątanie  terenów  przyszkolnych,
inwentaryzację  dzikich  wysypisk  śmieci
uczniowie  utożsamiają  się  z  problemami
środowiska  naturalnego  i  antropogenicznego
oddziaływania na przyrodę.

Akcje zbiórki baterii i akumulatorów czy zużytych
kartridży, w wyniku których za sprzedane odpady
uczniowie mogą zakupić materiały do szkoły czy
zorganizować  wycieczki  krajoznawcze  -  uczą
ekonomicznego  podejścia  do  problemu
zagospodarowania posegregowanych odpadów.

Odbywają się również spotkania z mieszkańcami
wsi,  celem  których  jest  zapoznanie  z
obowiązkami  właścicieli  nieruchomości  w
zakresie gospodarki odpadami.
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L.p. Przedmiot działania Zakres działania Stan realizacji

ODPADY NIEBEZPIECZNE

1.
Odpady

niebezpieczne

Organizacja systemu
zbiórki zwłok
zwierzęcych

Została  zawarta  umowa  na  odbiór  padłych
zwierząt  z  firmą  HETMAN.  Odbiór  odbywa  się
bezpłatnie  na  telefoniczne  zgłoszenie  rolników.
Przeprowadzono akcję informacyjną i rozesłano
okólniki,  informujące  o  sposobie  i  terminach
zgłaszania  padłych  zwierząt  gospodarskich  do
odbioru.
Została  zawarta  umowa  z  firmą  HETMAN  na
odbiór  padłego  dzikiego  ptactwa.  Płatność
ryczałtowa.  Zwłoki  ptactwa  dzikiego
przechowywane  są  w  szczelnym  zbiorniku,  a
następnie  odbierane  po  telefonicznym
zgłoszeniu.

Organizacja zbiórki
baterii i akumulatorów
małogabarytowych ze
źródeł rozproszonych

Zadanie  jest  realizowane  we  współpracy  z
Organizacją Odzysku REBA w Warszawie, która
wstawiła  pojemniki  specjalnie  oznakowane  do
placówek  oświatowych  oraz  urzędu  i
systematycznie odbiera zebrane baterie.

Inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest w

sektorze prywatnym

W 2004 roku za pośrednictwem sołtysów została
przeprowadzona  akcja  spisu  płyt  eternitowych
zlokalizowanych  na  budynkach  mieszkalnych  i
gospodarskich na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Na  terenie  Miasta  i  Gminy  Drobin
zlokalizowanych  jest  264.023,10  m2 płyt
eternitowych zawierających azbest.

Organizacja zbiórki
wycofanych z

eksploatacji urządzeń
elektrycznych i
elektronicznych

Zadanie  jest  realizowane  za  pośrednictwem
sklepów, w których sprzedawane są te produkty.

Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin
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Tabela 4 Realizacja obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi za 2007 rok - stan na dzień
31.12.2007 r.

GMINA: DROBIN
odpady zebrane ogółem przez gminne jednostki 

organizacyjne prowadzące 
działalność w zakresie 
odbierania odpadów 
komunalnych
(ze wskazaniem nazwy jednostki 
i adresu)

przez przedsiębiorców 
prowadzących działalność w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości
(ze wskazaniem nazwy 
przedsiębiorcy i adresu)

Odpady komunalne zebrane na terenie
gminy w 2007 r. :

OGÓŁEM [MG]
1108,602 -

REMONDIS  DROBIN   KOMUNALNA
SP.  Z O.O. 
UL. TUPADZKA 7, 09-210 DROBIN

SITA  PŁOCKA  GOSPODARKA
KOMUNALNA SP. Z O.O. 
UL. PRZEMYSŁOWA 31, 09-400 PŁOCK

REMONDIS  SP.   Z  O.O.  ODDZIAŁ

w
 t

ym ZEBRANE SELEKTYWNIE
rodzaj a ilość [Mg] - -

w
 t

ym ulegające biodegradacji - - - -
niebezpieczne
(baterie, akumulatory, 
azbest, leki inne)

200123
200135
200136

0,146
1,209
0,337

RAZEM:
1,692

-

REMONDIS ELECTRORECYKLING
SP. Z O.O.

UL. ZAWODZIE 16, 02-981
WARSZAWA

ZAKŁAD PRZETWARZANIA W ŁODZI 
UL. PRYNCYPIALNA 132/134,  93-373

ŁÓDŹ

pozostałe 191205
191204

9,99 - REMONDIS  DROBIN   KOMUNALNA
SP.  Z O.O. 
UL. TUPADZKA 7, 09-210 DROBIN
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w
 t

ym papier
-

szkło
191205 3,4 -

REMONDIS  DROBIN   KOMUNALNA
SP.  Z O.O. 
UL. TUPADZKA 7, 09-210 DROBIN

tworzywa szt.
191204 6,59 -

REMONDIS  DROBIN   KOMUNALNA
SP.  Z O.O. 
UL. TUPADZKA 7, 09-210 DROBIN

metale -
inne -

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 

200301 1096,92

Przekazane: rodzaj a ilość [Mg] nazwa i adres instalacji

na składowisko

200301 1096,92

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W CIESZEWIE
CIESZEWO 09-210 DROBIN

ZARZĄDCA: REMONDIS DROBIN  KOMUNALNA  SP.  Z O.O.

do termicznego przekształcania - - -
do kompostowni 
odpadów organicznych 
lub zielonych

- - -

do zakładu mechaniczno 
-biologicznego 
przetwarzania 

- - -

do zakładu fermentacji - - -
inne 191205

191204
9,99 ENTER PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SŁAWOMIR

JASTRZĘBSKI
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin
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Tabela 5 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2005-2006.

L.p. Nazwa zadania
Kwota przewidziana na zadanie

[tys. zł]
Koszty poniesione w latach 2005-

2006 [tys. zł]
Źródło finansowania

PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw.

“dzikich wysypisk”
3-10 1 GFOŚ

2.
Rekultywacja niecki składowiska odpadów innych niż

niebezpieczne i obojętne na terenie gminy
780 0 -

3.
Budowa Regionalnego Centrum Unieszkodliwiania

Odpadów w Cieszewie
20 000 2 170

WFOŚ, NFOŚ,  fundusze UE,
REMONDIS DROBIN

4. Budowa składowiska odpadów azbestowych 2 500 0,5 Gmina/ ZGRP
5. Budowa zbiornicy padłych zwierząt 1 000 0 -

6.
Organizacja systemu zbiórki i gospodarki odpadami

weterynaryjnymi (w tym zwłokami zwierzęcymi)
60,0 0

Umowa HETMAN z
funduszem zew. o
dofinansowanie

7.
Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu wraz

z monitoringiem
35,0 0 -

8.
Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w

zakresie wprowadzanego systemu gospodarki
odpadami [akcje ]

100,0 10,0 GFOŚ

9.
Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców

wtórnych
b.d. 30,0 GFOŚ

RAZEM 24 485 2 211,5 -
PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

1.
Organizacja zbiórki baterii i akumulatorów

małogabarytowych ze źródeł rozproszonych
b.d. 0

Zadanie realizowane we
współpracy i na koszt

Organizacji Odzysku REBA

2.
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w

sektorze prywatnym
b.d. Koszty administracyjne Gmina

3.
Organizacja zbiórki wycofanych z eksploatacji

urządzeń elektrycznych i elektronicznych
b.d. 0

Zadanie realizowane przez
sklepy

4.
Organizacja systemu zbiórki zwłok zwierzęcych

[zwierzęcych tym dzikiego ptactwa]
b.d. 1 Gmina

RAZEM b.d. 1,0 -
RAZEM KOMUNALNE I NIEBEZPIECZNE 24 485 2 212,5 -

Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin
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Tabela 6 Wykaz środków finansowych pochodzących z opłaty produktowej w latach 2002-2006.
Rok Kwota [zł] Data wpływu
2002 -
2003 -
2004 5.511,32 07.07.2005

2005
I rata: 1.162,15
II rata: 618,17

Razem: 1.780,32

29.06.2006
15.12.2006

2006
I rata: 2.763,56
II rata: 2.813,61

Razem: 5.577,17

29.06.2007
13.12.2007

RAZEM: 12.868,81
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin

Środki pochodzące z opłaty produktowej są przeznaczane na dofinansowanie inwestycji gminnych.

3.5. Identyfikacja aktualnych problemów w zakresie gospodarowania odpadami.

Zidentyfikowane problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, są po części zbieżne
z problemami wynikającymi z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”  Wojewódzkiego Planu
Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Mazowieckiego  a  także  Powiatowego  Planu  Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Płockiego i są następujące:

 brak  dokładnych  danych  dotyczących  ilości  wytwarzanych  odpadów  komunalnych  i  ich
selektywnej zbiórki.  Informacje podawane w różnych sprawozdaniach wykonywanych przez
gminy znacznie różnią się od siebie,

 problem z objęciem 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów 
 problem z objęciem 100% mieszkańców selektywną zbiórką odpadów komunalnych (system

pojemnikowy i workowy),
 nie  udało  się  stworzyć  międzygminnego  systemu  segregacji,  kompostowania

i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych.  Można przyjąć,  że ZUOK w Kobiernikach oraz
REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o. w Cieszewie przejęły rolę międzygminnych centrów
gospodarki odpadami,

 nie istnieje system zbierania i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych oraz odpadów
budowlanych,

 nie udało się stworzyć spójnego systemu zbiórki i odzysku odpadów wielkogabarytowych,
 nadal na składowiska odpadów trafiają odpady niebezpieczne,
 funkcjonujący  system  zbierania  odpadów  opakowaniowych  nie  w  pełni  pozwala

na zrealizowanie zakładanych poziomów odzysku,
 na  terenie  powiatu  brak  zorganizowanych  punktów  zbierania  odpadów  niebezpiecznych

wysegregowanych z odpadów komunalnych oraz opon samochodowych,
 nie rozwiązana jest gospodarka osadami ściekowymi,
 brak badań składu odpadów.

3.6. Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych

Źródłami wytwarzanych odpadów komunalnych są:
 gospodarstwa domowe (w których powstają między innymi takie odpady jak:

wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne),
 obiekty infrastruktury,
 obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk,
 ulice i place.

Do  odpadów  komunalnych  nie  zalicza  się  odpadów  przemysłowych  oraz  odpadów
z laboratoriów  i  innych  źródeł,  które  ze  względu  na  masowość  lub  szkodliwość  wymagają
odrębnego postępowania. Odpady komunalne są mieszaniną wielu materiałów zużytych w wyniku
konsumpcji.
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Zarówno  ilość  wytwarzanych  odpadów  komunalnych,  wskaźnik  ich  nagromadzenia,
jak struktura  oraz  skład  są  uzależnione  od  poziomu  rozwoju  gospodarczego,  zamożności
społeczeństwa jak i  sposobu życia,  gospodarowania zasobami i  konsumpcji  dóbr materialnych,
a nawet od bardzo subiektywnych cech charakterologicznych mieszkańców. 

Wiedza  o  tym  jest  istotną  informacją  w  projektowaniu  systemów  zagospodarowania
odpadów. Należy, bowiem brać pod uwagę fakt, że w zależności od lokalizacji, stopnia rozwoju
gospodarczego, dostawy gazu bądź jej braku, rodzaju mieszkalnictwa itp. rozbieżności jakościowe
i  ilościowe  we  wskaźnikach  nagromadzenia  i  morfologii  odpadów  mogą  być  bardzo  duże.
Projektując  system  gospodarki  odpadami,  dobrze  jest  posługiwać  się  danymi  rzeczywistymi
zebranymi w terenie, którego dotyczyć będzie dany plan.

3.6.1.Ilość  i  rodzaj  wytwarzanych  odpadów  na  terenie  gminy  Drobin  według
Sprawozdania z PGO.

Tabela 7. Ilość i rodzaje odpadów wytworzonych na terenie gminy.
Ilość odpadów [wytworzonych Mg/rok]

2005 2006
1. Zmieszane odpady komunalne 1 033,35 1 228,40
2. Makulatura 1,80 -
3. Szkło 33,6 50,2
4. Tworzywa sztuczne 33,9 52,0
5. Metale 836,5 753,6

6.
Niebezpieczne w strumieniu

komunalnych baterie
0,08 0,791

7. Osady ściekowe 15,2 15,2
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin

Według  Sprawozdania  z  realizacji  gminnego  PGO  za  lata  2004-2006  ilość  odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) wytworzonych w 2006 to 1 228,40 Mg.

Według  analizy  wskaźnikowej  oszacowano  ilość  wytworzonych  odpadów  komunalnych
w gminie  na  poziomie  1297,65  Mg.  Na  różnicę  w  bilansie  odpadów  wpływa  kilka  czynników:
stosowanie  różnych  sposobów  zagospodarowywania  odpadów  remontowo-budowlanych,
wielkogabarytowych,  niekontrolowanego  spalania  odpadów  (np.  tworzyw  sztucznych,  papieru
i kartonu) w paleniskach indywidualnych, wykorzystanie popiołu ze spalania paliw do posypywania
dróg, a także nielegalne deponowanie odpadów w środowisku tzw. „dzikie składowiska”. 

Na  terenie  gminy  funkcjonuje  składowisko  odpadów  komunalnych  w  Cieszewie.  Odpady
niesegregowane oraz surowce wtórne są dostarczane na składowisko w Cieszewie.  Ponadto na
terenie gminy działają 4 firmy prowadzące działalność w zakresie odzysku odpadów:

1. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z  o.o.  – prowadzący odzysk  odpadów
z mechanicznej  obróbki  (np.  obróbki  ręcznej,  sortowania,  zgniatania,
granulowania) nie ujęte w innych grupach takich jak papier i tektura, tworzywa
sztuczne i guma, szkło;

2. MAKSMET  Sp.  z  o.o.  –  prowadzący  odzysk  odpadów z  produkcji  napojów
alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) takich
jak wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary;

3. Zakład  Przetwórstwa  Mięsa  OLEWNIK-BIS  –  prowadzący  odzysk  odpadów
z przygotowania  i  przetwórstwa  produktów  spożywczych  pochodzenia
zwierzęcego  takich  jak  odpadowa  tkanka  zwierzęca,  osady  z  zakładowych
oczyszczalni ścieków; oraz odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie
gromadzonymi  komunalnymi  odpadami  opakowaniowymi),  takich  jak
opakowania z papieru i tektury, z drewna.

4. Skup Złomu Jacek Budnicki – Drobin ul. Padlewskiego 1.

Gmina  prowadzi  ewidencję  umów  zawartych  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od
 właścicieli  nieruchomości.  W sumie w gminie zawartych jest  738 umów (stan na 31.12.2007),
w tym: miasto Drobin – 345 umów, gmina Drobin – 393 umowy. Oznacza to ok. 40 % mieszkańców
gminy i ok. 70 mieszkańców miasta objętych jest zorganizowana zbiórką odpadów.
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Systemem selektywnej  zbiórki  odpadów komunalnych objętych jest  ok.  30% mieszkańców
Miasta Drobina i ok. 2% mieszkańców Gminy Drobin. Selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona
od 1996 r. Odpady są zbierane do 44 pojemników o pojemności  1,1 m3, opróżnianych 1-3 razy
w miesiącu, w zależności od potrzeb.

3.6.2.Ilość  i  rodzaj  odpadów  poddanych  poszczególnym  procesom  odzysku
i unieszkodliwiania według Sprawozdania z PGO.

Tabela  8 Ilości  i  rodzaje  odpadów komunalnych  poddanych  poszczególnym rodzajom odzysku  w
latach 2005-2006.

2005 2006

Masa [Mg]
Oznaczenie

procesu odzysku
Masa [Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
20 02 02 Gleba i

ziemia, w tym
kamienie

6,84 R-14 - -

RAZEM 6,84 R-14 - -
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin

R14   Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania
z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1
do R13

Tabela  9 Ilości  i  rodzaje  odpadów  innych  niż  komunalne  poddanych  poszczególnym  rodzajom
odzysku w latach 2005-2006.

2005 2006

Masa [Mg]
Oznaczenie

procesu odzysku
Masa [Mg]

Oznaczenie
procesu

unieszkodliwiania
02 02 04 Osady z

zakładowych
oczyszczalni

ścieków

351,7
Przekształcanie

innymi metodami
biologicznymi R10

- -

15 01 01
Opakowania z

papieru i tektury
4,5

Przekształcanie
metodami fizyko-

chemicznymi
8

Przekształcanie
metodami fizyko-

chemicznymi
15 01 02

Opakowania z
tworzyw

sztucznych

3,5
Przekształcanie

metodami fizyko-
chemicznymi

6,4
Przekształcanie
metodami fizyko-

chemicznymi

15 01 03
Opakowania z

drewna
3,0

Pozostałe metody
odzysku R11, R12,

R13, R14
4

Wykorzystanie jako
paliwa lub innego

środka wytwarzania
energii R1

15 01 04
Opakowania z

metali
0,8

Przekształcanie
metodami fizyko-

chemicznymi
- -

16 01 17 Metale
żelazne

2,5
Przekształcanie

metodami fizyko-
chemicznymi

4,5
Przekształcanie
metodami fizyko-

chemicznymi
19 12 01 Papier i

tektura
6,2

Pozostałe metody
R11, R12, R13, R14

- -

19 12 04
Tworzywa

sztuczne i guma
5,2

Pozostałe metody
R11, R12, R13, R14

- -

19 12 05 Szkło 5,7
Pozostałe metody

R11, R12, R13, R14
- -
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02 07 80 Wytłoki,
osady

moszczowe i
pofermentacyjne,

wywary

- - 1.861
Pozostałe metody
odzysku R11-R14

02 02 02
Odpadowa tkanka

zwierzęca
- - 915

Przekształcanie
innymi metodami

biologicznymi
RAZEM 383,1 2.798,9

Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin

R11   Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do
R10
R12   Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11
R13   Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od
R1  do  R12  (z  wyjątkiem  tymczasowego  magazynowania  w  czasie  zbiórki  w  miejscu,  gdzie  odpady  są
wytwarzane)
R14   Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów
substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13

Odpady  komunalne  na  terenie  miasta  i  gminy  praktycznie  nie  są  poddawane  procesom
odzysku. Jedynie gleba i ziemia zostały przeznaczone na rekultywację Kwatery A składowiska. Część
odpadów powstających na terenie Miasta i Gminy Drobin zostaje wywożona poza teren gminy, jak np.
zużyte  baterie,  zużyte  kartridże,  odpady  niebezpieczne  zawierające  azbest  typu  eternit,  padłe
zwierzęta, metale aluminium.

Tabela 10 Ilość i rodzaje odpadów zebranych z terenu gminy Drobin i przekazanych do odzysku lub
unieszkodliwiania poza teren gminy.

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU
MASA [Mg]

2005 2006
17 04 05 Żelazo i stal 836,5 753,6

SUMA 836,5 753,6
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 6,84 0

SUMA 6,84 0

02 01 82
Zwierzęta padłe i ubite z

konieczności
71,883 117,512

02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 0 915,1

02 02 04
Osady z zakładowych
oczyszczalni ścieków

351,7 0

SUMA 423,583 1.032,612
Azbest 0 0,721

Baterie i akumulatory 0,05 0,04
Zużyte kartridże i tonery 0,03 0,03

SUMA 0,08 0,791
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,5 8
15 01 03 Opakowania z drewna 3 4
15 01 04 Opakowania z metali 0,8 0

05 01 02
Opakowania z tworzyw

sztucznych
3,5 6,4

SUMA 11,8 18,4
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin

W  gminie  Drobin  obserwujemy  znaczny  wzrost  ilości  zebranych  i  poddanych  odzyskowi
odpadów  biodegradowalnych  oraz  odpadów  opakowaniowych  (z  tworzyw  sztucznych  i  papieru).
Natomiast w sektorze gospodarczym w 2005 roku 50% wytworzonych odpadów poddanych zostało
odzyskowi, a w 2006 roku 70%.
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3.6.3.Przyjęta metodologia

Ponieważ  na  terenie  objętym  opracowaniem  nie  przeprowadzono  szczegółowych  badań
dotyczących  dokładnej  morfologii  powstających  odpadów  komunalnych,  w  opracowaniu  tym
posłużono  się  wskaźnikami  literaturowymi  i  danymi  uzyskanymi  przez  autorów  podczas
wcześniejszych prac.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach przez odpady komunalne rozumie się:
„odpady  powstające  w  gospodarstwach  domowych,  a  także  odpady  nie  zawierające  odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter
lub  skład  są  podobne  do  odpadów  powstających  w  gospodarstwach  domowych”.  W  związku
z powyższym głównymi źródłami wytwarzania odpadów na terenie gminy są:
 gospodarstwa domowe,
  obiekty infrastruktury związane z handlem, usługami, rzemiosłem, zakładami produkcyjnymi i

obiektami  użyteczności  publicznej  w  części  socjalnej,  targowiskami  itd.  To  źródło  jest
szczególnie ważne w ośrodkach miejskich, ze względu na rozwinięty sektor usług związanych
ze  szkolnictwem,  administracją,  gastronomią,  hotelarstwem  oraz  dużymi  centrami
handlowymi.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 wyodrębniono następujące grupy odpadów
ich źródła wytwarzania :

 odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie;
 odpady zielone z ogrodów i parków;
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym:
 odpady  kuchenne  ulegające  biodegradacji  (domowe  odpady  organiczne  pochodzenia

roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji),
 odpady zielone,
 papier i tektura (opakowania z papieru i tektury, papier i tektura - nieopakowaniowe),
 odpady wielomateriałowe,
 tworzywa  sztuczne  (opakowania  z  tworzyw  sztucznych,  tworzywa  sztuczne  -

nieopakowaniowe),
 szkło (opakowania ze szkła, szkło - nieopakowaniowe),
 metale  (opakowania  z  blachy  stalowej,  opakowania  z  aluminium,  pozostałe  odpady

metalowe),
 odzież, tekstylia,
 drewno,
 odpady niebezpieczne,
 odpady mineralne – ziemia, kamienie oraz drobna frakcja popiołowa czyli 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 poza składowaniem;

 odpady z targowisk;
 odpady wielkogabarytowe;
 odpady z czyszczenia ulic i placów - gleba, ziemia i kamienie.

.
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Rysunek  2  Rodzaj  i  skład  niesegregowanych  odpadów  komunalnych  wytworzonych  na
terenach miejskich według KPGO 2010

Rysunek  3  Rodzaj  i  skład  niesegregowanych  odpadów  komunalnych  wytworzonych  na
terenach wiejskich według KPGO 2010

Morfologię oraz ilości odpadów powstające na terenie gminy Drobin można oszacować na
podstawie zmodyfikowanych wskaźników z pierwszego KPGO. W Sprawozdaniu z realizacji  tego
Planu za okres od 29 października 2002 r.  do 29 października 2004 r.  (Sprawozdanie z KPGO)
stwierdzono, iż wskaźniki przyjęte w pierwszym KGPO są zawyżone. W opracowanym i przyjętym w
2006 r. drugim KPGO (tzw. KPGO 2010)  nie podano szczegółowych wskaźników na 1 mieszkańca.
Dlatego  aby  urealnić  wskaźniki  z  pierwszego  KGPO  dotyczące  wielkości  nagromadzenia  oraz
morfologii  odpadów  komunalnych  na  potrzeby  niniejszego  Planu  mając  na  względzie  jego
przeszacowanie jak podano w Sprawozdaniu z KPGO, zmodyfikowano je aby lepiej zobrazować
sytuacje  w gminie,  przyjmując  wielkość  produkowanych  odpadów przez jednego statystycznego
mieszkańca do 155 kg na rok

3.6.4.Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenie gminy Drobin 

W tabelach poniżej zestawiono ilości i skład morfologiczny odpadów wytwarzanych przez 1
mieszkańca  gminy Drobin  w  ciągu  roku  według  zmodyfikowanych   wskaźników z  KPGO 2010,
a także ilości i morfologię odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie gminy Drobin.
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Tabela  11 Ilość  i  skład  morfologiczny  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  przez  1
mieszkańca w roku 2006 r.

Lp. Strumień odpadów komunalnych
2006

% Kg/M/r
1 Kuchenne ulegające biodegradacji 19,77 30,64
2 Odpady zielone 2,20 3,41
3 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 6,30 9,77
4 Opakowania  z papieru i tektury 11,50 17,83
5 Opakowania  wielomateriałowe 1,29 2,00
6 Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 10,37 16,07
7 Opakowania z tworzyw sztucznych 4,30 6,67
8 Tekstylia 2,66 4,12
9 Szkło nieopakowaniowe 0,46 0,71

10 Opakowania ze szkła 7,09 10,99
11 Metale 2,68 4,15
12 Opakowania z blachy stalowej 1,10 1,71
13 Opakowania z aluminium 0,32 0,50
14 Odpady mineralne 3,00 4,65
15 Drobna frakcja popiołowa 8,41 13,04
16 Wielkogabarytowe 5,98 9,27
17 Budowlane 11,96 18,54
18 Niebezpieczne w strumieniu komunalnym 0,60 0,93

Razem 100 154,98

Źródło Opracowanie własne Abrys 

Według powyższej tabeli statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza w ciągu roku 154,98 kg
odpadów komunalnych. 

Tabela 12 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie
gminy Drobin w 2006 r.

Lp. Strumień odpadów komunalnych
2006

% Mg/r
1 Kuchenne ulegające biodegradacji 19,77 256,54
2 Odpady zielone 2,20 28,55
3 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 6,30 81,75
4 Opakowania  z papieru i tektury 11,50 149,23
5 Opakowania  wielomateriałowe 1,29 16,74
6 Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 10,37 134,57
7 Opakowania z tworzyw sztucznych 4,30 55,80
8 Tekstylia 2,66 34,52
9 Szkło nieopakowaniowe 0,46 5,97

10 Opakowania ze szkła 7,09 92,00
11 Metale 2,68 34,78
12 Opakowania z blachy stalowej 1,10 14,27
13 Opakowania z aluminium 0,32 4,15
14 Odpady mineralne 3,00 38,93
15 Drobna frakcja popiołowa 8,41 109,13
16 Wielkogabarytowe 5,98 77,60
17 Budowlane 11,96 155,20
18 Niebezpieczne w strumieniu komunalnym 0,60 7,79

Razem 100 1297,65

Źródło Opracowanie własne Abrys 

Z tabeli powyżej wynika, iż według zmodyfikowanych wskaźników z KPGO na terenie gminy
Drobin  powstaje około 1297,65 Mg odpadów komunalnych. 
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3.6.5. Odpady opakowaniowe

Wprowadzone ustawą regulacje dotyczące recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych
(Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców, opłacie produktowej oraz opłacie depozytowej Dz.U.
2007  nr  90  poz.  607,  tekst  ujednolicony)  powinny  zwiększyć  zainteresowanie  ich
zagospodarowaniem. Zachęty finansowe, stosowane przez organizacje zajmujące się na mocy
cytowanej ustawy rozliczaniem wypełniania obowiązku recyklingu dla przedsiębiorstw, powinny
być  wystarczającym  bodźcem  do  podjęcia  działań  w  tym  kierunku.  Jedynym  sposobem
pozyskania odpadów opakowaniowych jest zbiórka selektywna, tj organizacja własnej zbiórki, lub
współpraca  z  już  istniejącą  firmą,  zajmującą  się  zbieraniem  i/lub  recyklingiem  odpadów
opakowaniowych.

Według informacji ze Sprawozdania z realizacji  PGO dla gminy Drobin na terenie gminy
w poszczególnych latach zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych

Tabela 13. Odpady opakowaniowe wysegregowane w  Gminie Drobin w latach 2004-2006 r.

Wyszczególnienie/rok 2005 2006

Opakowania z papieru i tektury 4,5 8,0

Opakowania z tworzyw
sztucznych

3,5 6,4

Opakowania z drewna 3,0 4,0

Opakowania z metali 0,8 -

Razem 11,8 18,4
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i  Gminy Drobin

3.6.6.Odpady biodegradowalne

Ograniczenie  ilości  składowanych  odpadów  ulegających  biodegradacji  to  jeden
z najważniejszych  celów  wynikających  z  Dyrektywy  99/31/WE  i  polskiego  prawa,  a  także
podpisanych przez Polskę zobowiązań przedakcesyjnych. Zgodnie z ustawą o odpadach, ilość
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w kolejnych latach
winna wynosić: 

w 2010 r. - 75%, 
w 2013 r. - 50%, 
w 2020 r. - 35%.

wagi  całkowitej  ilości  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  wytworzonej
w 1995r. Ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w 1995 r. wyznaczona została
na poziomie 4,38 mln Mg,  co oznacza,  że na statystycznego mieszkańca miasta  przypadało
wówczas  155  kg/rok,  a  na  mieszkańca  wsi  47  kg/rok.  Poniżej  w  tabeli  przedstawiono  ilość
odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku bazowym 1995 r.

Tabela 14. Odpady biodegradowalne wytworzone w  Gminie Drobin w 1995 r.

 
Liczba mieszkańców w

1995 r.

Ilośc odpadów
biodegradowalnych w

1995 r.
tereny miejskie 3 122 484
tereny wiejskie 5 947 280
Razem 9 069 763
Źródło Opracowanie własne Abrys
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Tabela 15. Maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych możliwa do składowania w Gminie
Drobin w poszczególnych latach.

Rok Ilość odpadów biodegradowalnych w Mg
w 2010 r. 572,6
w 2013 r. 381,7
w 2020 r. 267,2

Źródło Opracowanie własne Abrys

 W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to: odpady kuchenne, zielone,
papier i tektura, niektóre tekstylia (np. bawełniane).

W  gminach  wiejskich  z  typowo  zagrodową  zabudową  problem  z  odpadami
biodegradowalnymi praktycznie nie istnieje. 

W  gminie  nie  wdrożono  systemu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych
ulegających biodegradacji,  w tym odpadów zielonych i  odpadów organicznych  z gospodarstw
domowych,  ponieważ  gmina  ma  charakter  typowo  rolniczy  i  odpady  są  zagospodarowane
we własnym zakresie. Odpady zielone jak i odpady organiczne z gospodarstw są wykorzystywane
u źródła  ich  powstawania  poprzez  wykorzystywanie  ich  do  celów:  nawożenie  gruntów,
kompostowanie w przydomowych kompostownikach, konsumpcja przez zwierzęta gospodarskie.

Na terenie miasta i gminy prowadzona jest zbiórka liści z ulic miasta.  Ponadto w okresie
jesiennym  prowadzona  jest  zbiórka  opadłych  liści  kasztanowców  zarażonych  owadem
kasztanowcowiaczkiem. Liście te są spalane. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
dopuszcza  się  możliwość  unieszkodliwiania  odpadów  biodegradowalnych  poprzez  ich
kompostowanie na terenie zabudowy jednorodzinnej, w sposób nie stwarzający uciążliwości dla
otoczenia.

3.6.7.Odpady wielkogabarytowe 

Podmioty  zajmujące  się  usuwaniem  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy  Drobin,
odbierają  od  mieszkańców  również  odpady  wielkogabarytowe.  Zbiórki  odbywają  się  według
ustalonego harmonogramu najczęściej w postaci tzw „ wystawek”.

Część  odpadów  wielkogabarytowych  jest  również  dostarczana  na  składowiska  wraz
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi i jako takie są rejestrowane.

3.6.8. Komunalne osady ściekowe

Osady ściekowe, powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków,  zaklasyfikowano
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu
odpadów, do grupy 19. Do odpadów tych zaliczamy:

 odpady ze skratek (kod wg klasyfikacji 19 08 01),
 odpady z piaskowników (kod wg klasyfikacji 19 08 02),
 odpady  z  procesów  stabilizacji  i  odwadniania  osadów,  w  tym  ustabilizowane

komunalne osady ściekowe (kod wg klasyfikacji 19 08 05).
W Polsce stosowane są głownie  trzy  kierunki  zagospodarowania  komunalnych  osadów

ściekowych:
 przyrodnicze wykorzystanie osadów,
 składowanie na wysypiskach odpadów,
 spalanie.

Każdy  z  tych  sposobów  ma  swoje  wady  i  zalety,  wymaga  większych  lub  mniejszych
nakładów inwestycyjnych, jak i stale ponoszonych kosztów eksploatacyjnych.

Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych zalecane jest dla mniejszych i średnich
oczyszczalni, szczególnie będących w otoczeniu ubogich gleb i nieużytków.

Postępowanie w zakresie wykorzystania osadów ściekowych ze ścieków komunalnych regulują
przepisy ustawy „o odpadach”. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane:
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 w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych
do obrotu handlowego, włączając w to uprawy do produkcji pasz,

 do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 do  dostosowania  gruntów  do  określonych  potrzeb  wynikających  z  planów

gospodarki  odpadami,  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub  decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Osady  ściekowe  to  odpady  pochodzące  z  oczyszczalni  ścieków  komunalnych  (miejskich,
gminnych, przydomowych).  Na terenie gminy znajduje się 7 oczyszczalni  przydomowych (stan na
31.12.2007).

Ścieki  komunalne  wytwarzane  w  mieście  i  gminie  Drobin  oczyszczane  są  w  biologiczno-
mechanicznej  oczyszczalni  ścieków,  której  właścicielem  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Drobinie,
a eksploatatorem jest  REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o Sp. z o.o. Oczyszczalnia została
uruchomiona w 1996 r.

Ścieki dopływające do oczyszczalni  trafiają do sekcji  krat,  gdzie są zatrzymywane większe
zanieczyszczenia  mechaniczne.  Ze  stacji  krat  ścieki  są  kierowane  do  piaskownika,  gdzie
zatrzymywane  są  zanieczyszczenia  mechaniczne  nie  zatrzymane  na  kratach.  Następnie  ścieki
kierowane są na bioblok. Tu przechodzą najpierw przez komorę beztlenową, a potem niedotlenioną,
po czym trafiają do komory tlenowej  (komory osadu czynnego).  Tu są napowietrzane za pomocą
dyfuzorów.  Z  komory  osadu  czynnego  przez  komorę  odgazowania  kierowane  są  do  osadników
wtórnych, gdzie następuje końcowa sedymentacja osadu. Tak oczyszczone ścieki są doprowadzane
do  rzeki  Karsówki.  Natomiast  osad  nadmierny  jest  częściowo  recyrkulowany,  częściowo
odprowadzany do komory stabilizacji  osadu. Stąd kierowany jest do stacji odwadniania osadu typu
„DRAIMAD”.  Po odwodnieniu osad jest workowany i składowany na placu odciekowym, a po 100
dniach wywożony jest na składowisko odpadów komunalnych w Cieszewie.

Projektowane  obciążenie  oczyszczalni  wynosi  1233  RLM,  a  faktyczna  liczba  osób
obsługiwanych  przez  oczyszczalnię  wynosi  2600.  Oczyszczalnia  pracuje  przez  365  dni  w  roku.
Średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 210 m3/dobę w okresach bezodpadowych i 320 m3/d
okresach opadów. Maksymalna ilość oczyszczanych ścieków wynosi 400 m3/dobę. Do oczyszczalni
doprowadzane są ścieki przemysłowe. Stanowią one ok. 5,3 % ogólnej ilości ścieków.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne, wydane przez Starostę Płockiego Nr OŚ-
26223-1/22/2002, ważne do 21.1.2013 r. 

W oczyszczalni powstają ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) w ilości 40 Mg
oraz  skratki  (19  08  01)  w  ilości  5  Mg.  Osady ściekowe  są  zagęszczane,  poddawane stabilizacji
tlenowej, odwadnianiu w workownicach, suszeniu na poletkach osadowych i fermentacji beztlenowej.
Średnie uwodnienie osadów ściekowych wynosi 70%.

Skratki i osady ściekowe wywożone są na składowisko odpadów komunalnych w Cieszewie
i wykorzystywane są do jego rekultywacji. Sposób postępowania z osadami ściekowymi jest zgodny
z decyzją Starosty Płockiego Nr OŚ.II.6223-2/4/03 z dnia 24.02.2003 r.

Ładunek substancji  oznaczanych w ściekach dopływających wynosi:  BZT5 190, ChZT 578,
zawiesiny  og.  236,  azot  og.  65,8,  fosfor  og.  10,6.  Ładunek  substancji  oznaczanych  w  ściekach
oczyszczonych: BZT 5 8, ChZT 40, Zawiesiny og. 18, azot og. 23,8, fosfor og. 1,5
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Karsówki, znajdującej się w zlewni rzeki Raciążnicy.

Na terenie gminy funkcjonują także przydomowe oczyszczalnie ścieków [przyzagrodowe]  -
7 obiektów,  w tym oczyszczalnia  ścieków technologicznych  mechaniczno – biologiczna na terenie
ZPM OLEWNIK w Świerczynku (130 m3/dobę) oraz oczyszczalnia ścieków ECOPAN przy Zespole
Szkół w Łęgu Probostwie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.
 
             Oczyszczalnia ścieków typu „ECOPAN” przy Zespole Szkół w Łęgu Probostwie wraz z siecią
kanalizacji  sanitarnej  została  oddana  do  użytku  2003  roku.  Oczyszczalnia  ta  jest  oczyszczalnią
biologiczną  i  ma wydajność  12  m3/dobę.  Jest  to  nowoczesna oczyszczalnia,  posiadająca  okrągły
zbiornik  wypełniony  keramzytem  stanowiącym  filtr  mineralny  dla  odpływających  z  oczyszczalni
ścieków. Dzięki wielokrotnej filtracji wody przez żywy naturalny układ złoża hydroponicznego, woda
w EKOPANIE jest żywa jak w naturalnych zbiornikach wodnych.
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Projektowany system gospodarki osadami ściekowymi w gminie Drobin 

Oparty  będzie  w  dalszym  ciągu  na  dowożeniu  odwodnionych  osadów  na  składowisko
odpadów komunalnych w Cieszewie i wykorzystywaniu ich do rekultywacji niecki A składowiska. 

Z uwagi na rolnicze zagospodarowanie terenu, mniejszy udział terenów zdegradowanych oraz
lepszą jakość wytwarzanych osadów preferowanymi kierunkami postępowania z osadami ściekowymi
w regionie będzie ich wykorzystanie w celach przyrodniczych (rolnictwo i rekultywacja terenów), po
uprzedniej obróbce nadającej osadom cechy produktu łatwego do zastosowania. Wyjątkiem są tereny,
na których zakłada się rozwój rolnictwa ekologicznego, turystyki, o charakterze uzdrowiskowym lub
chronione w jakikolwiek inny sposób. Zakłada się kompostowanie osadów razem z innymi odpadami
organicznymi (słoma, trociny, itp.). Możliwe będzie kompostowanie osadów ściekowych wraz frakcją
organiczną odpadów komunalnych lub kompostem z tych odpadów.

Ilość  oczyszczanych  w  gminie  Drobin  ścieków  systematycznie  wzrasta,  co  łączy  się
z rozbudową  sieci  kanalizacyjnej.  Wymiernym  efektem  jest  wzrastający  odsetek  mieszkańców
obsługiwanych przez oczyszczalnie, oraz ciągły wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych.

W perspektywie do 2015 roku, strategię w gospodarce osadami ściekowymi wyznaczać będą
działania  zmierzające do wyeliminowania składowania osadów,  bezpieczne stosowanie  osadów w
środowisku oraz bezpieczne ich unieszkodliwianie (w tym rozwój metod termicznego przekształcania).

Cele dla gminy Drobin w zakresie gospodarki osadami ściekowymi są następujące:

1. Zwiększenie  ilości  komunalnych  osadów  ściekowych  przetwarzanych  przed
wprowadzeniem do środowiska.

2. Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych do roku 2015.
3. Zwiększenie ilości osadów ściekowych przekształcanych termicznie do co najmniej

20% wytwarzanej ilości w roku 2015.
4. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach

przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa
sanitarnego i chemicznego.

5. Zmniejszenie  stopnia  obciążenia  osadów  ściekowych  szkodliwymi  substancjami
i organizmami  chorobotwórczymi  poprzez  ograniczenie  zrzutu  zanieczyszczeń
pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków.

6. Sukcesywne wykorzystywanie  osadów ściekowych nagromadzonych na terenach
oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów
w roku 2011.

3.7. Odpady niebezpieczne 

Podstawowym  źródłem  powstawania  odpadów  niebezpiecznych  jest  działalność
przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają także w gospodarstwach domowych,
służbie zdrowia oraz w dziedzinie obronności.

Do odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych należą
najczęściej: baterie, farby, kleje, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, leki, oleje mineralne
i tłuszcze, środki ochrony roślin, drewno zwierające impregnaty i rozpuszczalniki. Z uwagi na brak
w  większości  gmin  systemu  selektywnego  zbierania  odpadów  niebezpiecznych,  szacuje  się
że większość z nich trafia na składowiska w strumieniu odpadów komunalnych.

3.7.1. Odpady medyczne i weterynaryjne

Zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  odpady medyczne  są  to  „odpady powstające  w związku
z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych  oraz  prowadzeniu  badań  oraz  doświadczeń  naukowych
w zakresie medycyny”, zaś „odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania i leczenia zwierząt
lub świadczenia usług weterynaryjnych,  a także w związku z prowadzeniem badań naukowych
i doświadczeń na zwierzętach”.

Odpady  medyczne  są  generowane  przez:  szpitale,  ośrodki  służby  zdrowia,  ośrodki
badawcze,  laboratoria,  zakłady:  farmakologiczne,  opiekuńczo  -  lecznicze,  leczniczo  -
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wychowawcze i pielęgnacyjno - opiekuńcze oraz hospicja. Odpady medyczne powstają również
w prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych, ambulatoriach, instytutach i laboratoriach
badawczych i analitycznych. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia
(dializy, podawanie insuliny, opatrunki i farmaceutyki oraz przeterminowane lekarstwa). 

Odpady  weterynaryjne  powstają  głównie  w  gabinetach  weterynaryjnych  oraz  w  wyniku
prowadzenia doświadczeń i badań naukowych na zwierzętach.

Odpady medyczne i weterynaryjne klasyfikowane są zgodnie z obowiązującym katalogiem
odpadów i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego
postępowania z odpadami medycznymi następujący sposób:

 odpady zakaźne - odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18
01 82*, są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich
toksyny,  o  których  wiadomo lub  co  do  których  istnieją  wiarygodne  podstawy do
przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów,

 odpady specjalne – odpady o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*, są to odpady
niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do
których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne
u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środowiska,

 odpady pozostałe – odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18
01 09 i 18 01 81 nieposiadające właściwości niebezpiecznych.

Odpady powstające w sektorze medycznym dzielimy na trzy grupy:
1) odpady  bytowo-gospodarcze  (zmiotki,  szmaty,  makulatura,  resztki

pokonsumpcyjne) – niestanowiące zagrożenia; 
2) odpady specyficzne, które ze względu na zanieczyszczenie drobnoustrojami mogą

stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska (zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt
jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczne i
inne  odpady  ze  szpitali  i  oddziałów  zakaźnych)  –  podlegające  selektywnemu
zbieraniu;

3) odpady  specjalne  (substancje  radioaktywne,  pozostałości  cytostatyków
i cytotoksyków przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry,
świetlówki). 

Odpady z grupy pierwszej nie stwarzają zagrożenia dla środowiska i mogą być zaliczone
do odpadów komunalnych,  natomiast  odpady  z  grupy  drugiej  i  trzeciej  wymagają  oddzielnych
technik  unieszkodliwiania  (druga  grupa  wymaga  unieszkodliwiania  w  wyniku  termicznego
przekształcania) i zaliczamy je do odpadów niebezpiecznych.

Odpady powstające w sektorze weterynaryjnym dzielimy na pięć grup:
1) odpady zakaźne (padłe zwierzęta);
2) zużyte igły, strzykawki i inny sprzęt jednorazowego użytku;
3) materiał biologiczny (organy z operacji, narodzin i laboratoriów patologicznych);
4) zwierzęta poddane eutanazji;
5) przeterminowane lekarstwa.

W roku 2006 na terenie powiatu płockiego wg bazy Marszałka Województwa Mazowieckiego
odnotowano występowanie  1,64 Mg odpadów medycznych o kodach 18 01 02 i 18 01 03*, 18 01
08*,  18 01 10*.  Wszystkie  odpady zostały unieszkodliwione poza składowaniem (w większości
unieszkodliwiane termicznie). Brak danych na temat ilości tego typu odpadów na terenie gminy
Drobin.

Informacje  zawarte  w  bazie  danych  są  praktycznie  szczątkowe.  Ilość  odpadów,  które
powstają w prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych jest znacznie wyższa i kształtuje
się  na  poziomie  około  100  Mg/rok.  W  bazie  brak  jest  informacji  o  wytwarzanych  odpadach
weterynaryjnych.  Nadal  niewłaściwie  działa  system kontroli  i  ewidencji  odpadów powstających
w lecznicach zwierząt  oraz prywatnych gabinetach lekarskich. Oddzielnym problemem są padłe
zwierzęta, które z reguły są zakopywane bezpośrednio w ziemi.

Głównym źródłem powstawania  odpadów medycznych  na  terenie  gminy  są  przychodnia
lekarska NZOZ „SAN-MED” w Drobinie oraz gabinet dentystyczny.  Zasadniczym problemem są
odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą
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stwarzać  zagrożenie  dla  ludzi  i  środowiska.  Opakowania po lekach oraz przeterminowane leki
można oddać do apteki funkcjonującej na terenie miasta Drobina.

Gospodarka  odpadami  specyficznymi  na  terenie  gminy  Drobin  przebiega  następująco:
odpady segregowane są „u źródła” ich powstawania, a następnie gromadzone są w pojemnikach
jednorazowych  i przekazywane  do  unieszkodliwienia  w spalarni  Wojewódzkiego  Szpitala
Zespolonego w Płocku.

Na każdy rok zostaje zawierana umowa na odbiór padłych zwierząt gospodarskich z firmą
PHU HETMAN Sp. z o.o. z siedzibą Florianów 24 99-310 Bedlno. Odbiór odbywa się bezpłatnie
na telefoniczne  zgłoszenie  rolników.  Przeprowadzono  akcję  informacyjną  i  rozesłano  okólniki,
informujące o sposobie i terminach zgłaszania padłych zwierząt gospodarskich do odbioru.

Ponadto z firmą PHU HETMAN Sp. zo.o. z siedzibą Florianów 24 99-310 Bedlno została
również zawarta umowa na czas nieokreślony na odbiór padłego dzikiego ptactwa, psów i kotów.
Płatność ryczałtowa. Zwłoki tych zwierząt przechowywane są w szczelnym zbiorniku, a następnie
odbierane po telefonicznym zgłoszeniu.

Koszty  za  odbiór  padliny  zgodnie  z  w/w  umowami,  ponosi  Gmina.  W  Aktualizacji
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza w harmonogramie zadań do realizacji
zapisano lokalizację zbiornicy zwłok zwierzęcych przy składowisku w Cieszewie, jako zadanie do
realizacji przez gminę Drobin i przedsiębiorców w latach 2009 – 2010.  

3.7.2. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Według szacunku w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% rocznie tj. około 250
tys.  sztuk,  ale  jedynie  ok.  połowa  z  nich  jest  wyrejestrowywana  i  deponowana  w  firmach
zajmujących się  ich  demontażem i  recyklingiem.  Większość elementów z wyeksploatowanych
pojazdów ma wartość surowcową. Niezbędne jest więc powtórne przetworzenie tych materiałów
w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów

W  2006  r.  W  Wojewódzkiej  Bazie  Danych  Marszałka  Województwa  zarejestrowano
wytwarzanie  na  terenie  powiatu  płockiego  w  2006  r.  182,45  Mg  odpadów  pochodzących
z wyeksploatowanych pojazdów. Brak danych na temat ilości tego typu odpadów na terenie gminy
Drobin.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji  (Dz.  U.  Nr  25,  poz.  202)  właściciel  pojazdu  wycofanego  z  eksploatacji  może
przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub prowadzącego
punkt  zbierania pojazdów.  Do odbioru i  demontażu wraków samochodowych upoważnione są
firmy działające na podstawie decyzji wojewody Mazowieckiego. 

Wyspecjalizowane  stacje  demontażu  samochodów  usuwają  substancje  niebezpieczne,
prowadzą odzysk materiałów,  części  i  podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych.
Materiały  odzyskane  w  wyniku  procesu  demontażu  przekazuje  się  uprawnionym  odbiorcom
w celu recyklingu, a odpady dla których recykling materiałowy nie jest uzasadniony ekonomicznie
lub ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia lub deponowane na składowiskach. 

Na terenie  gminy  Drobin  nie  ma firm uprawnionych  do demontażu  wyeksploatowanych
samochodów,  mieszkańcy mogą zużyte  pojazdy przekazywać do stacji  demontażu na terenie
gmin ościennych. Pojedyncze zużyte elementy blacharki aut np. (stare drzwi po wymianie, błotniki
itp.) mieszkańcy mogą przekazywać do Punktów skupu złomu, zlokalizowanych na terenie gminy
Drobin.

Wykaz  przedsiębiorców  upoważnionych  przez  Wojewodę  Mazowieckiego  do  prowadzenia  stacji
demontażu pojazdów oraz punktów zbierania pojazdów na terenie powiatu płockiego    (źródło:  Plan
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego na lata 2008-2012 – Aktualizacja)

Stacje demontażu pojazdów
1.Zakład Usług Mechaniki Pojazdowej „DIAGMER”, Niesłuchowo 10, 09-470 Bodzanów.
2. Krzysztof Chlewiński P.P.H.U.HATREX IMPORT-EKSPORT, ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin.
3.  Zakład  Utylizacji  Odpadów  Komunalnych  w  Kobiernikach  k/Płocka  Sp.  z  o.o.  Kobierniki  42,
09-413 Sikórz.
4. „AUTO-ZŁOM” Stanisław Łojewski Maszewo Duże 92, gmina Stara Biała 09-400 Płock.

Punkty zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji
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1. Zakład Usług Mechaniki Pojazdowej „DIAGMER” Niesłuchowo 10 09-470 Bodzanów
(wpółpraca  z  punktem  zbierania  odpadów  -  Jolanta  Łątkiewicz  Auto-Złom  ul.  Płońska  132
09-100 Płońsk).

3.7.3. Zużyte opony
Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych, a także

w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje
się  na  podstawie  ilości  kupowanych  opon  na  wymianę  lub  na  podstawie  zarejestrowanych
pojazdów uwzględniając czas zużycia opon. W katalogu odpadów zużyte opony oznaczone są
kodem 16 01 03.

Według Wojewódzkiej Bazy Danych w 2006 roku na terenie Powiatu Płockiego wytworzono
21,7 Mg zużytych opon. Dokładne określenie ilości zużytych opon na terenie Gminy jest trudne do
oszacowania ze względu na brak ewidencji w tym zakresie.

Ilość zebranych zużytych opon zależy od pory roku. Największa ich ilość jest pozyskiwana
w okresie jesienno – zimowym i wiosennym. W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost ilości
zużytych  opon.  Niewątpliwie  sprzyja  temu  wzrastająca  liczba  importowanych  samochodów
Używanych.

 
 Stan gospodarki zużytymi oponami w kraju ulega i będzie ulegać znaczącym zmianom

dzięki  wprowadzonym  nowym  uregulowaniom  prawnym.  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.
o odpadach wprowadziła zakaz składowania opon, zakaz ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2003
r. dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku obowiązuje  dla części opon (tj. opon pociętych). 

Na  terenie  gminy  brak  jest  systemu selektywnego  zbierania  zużytych  opon w celu  ich
odzysku i recyklingu.

 Tworzeniem  kompleksowego  systemu  gospodarowania  zużytymi  oponami  winna
zajmować się organizacja odzysku. Sieć zbiórki zużytych opon powinna objąć: punkty serwisowe
ogumienia,  stacje  demontażu  pojazdów,  firmy  eksploatujące  pojazdy  m.in.:  logistyczne
i transportowe, przedsiębiorstwa komunikacyjne (MPK, PKS), stacje obsługi samochodów, gminy
i osoby fizyczne.

3.7.4. Pestycydy
Odpady te zostały  ujęte w grupie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych jako frakcja

odpadów komunalnych. 
Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z :

 przeterminowanych  preparatów,  które  zostały  wycofane  z  obrotu  i  zdeponowane
w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

 bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,
 ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.

Głównym problemem jest ich selektywna zbiórka i koszty utylizacji.  Zadania te, zgodnie
z zapisami KPGO 2010, obciążają samorządy.  Możliwości  obciążenia kosztami tych zabiegów
mieszkańców  są  nader  ograniczone  ze  względu  na  barierę  finansową,  a  przede  wszystkim
mentalną.

Brak danych na temat ilości tego typu odpadów na terenie gminy Drobin. Na terenie gminy
nie ma mogilników z przeterminowanymi środkami ochrony roślin. W gminie Drobin opakowania
po środkach ochrony roślin można oddać w punktach sprzedaży środków ochrony roślin.

3.7.5. Oleje odpadowe
Oleje odpadowe, a w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w szczególności zużyte oleje

silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje hydrauliczne stanowią grupę 13.
W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

 olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych;
 olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii;
 olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe);
 olejów transformatorowych.
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W  motoryzacji  oleje  odpadowe  powstają  w  trakcie  wymiany  olejów  silnikowych
i przekładniowych  z pojazdów  samochodowych,  a  także  na  skutek  eksploatacji  pojazdów
samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w separatorach.

Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w istniejących na
terenie kraju instalacjach. 

Zbiórka  odpadów  a  w  szczególności  olejów  przepracowanych  jest  i  będzie  trudna  ze
względu na to iż jest to odpad, który powstaje w dużym rozproszeniu. Zachodzi obawa że w dniu
dzisiejszym  jest  dużo  tego  odpadu  przetrzymywanego  przez  rolników  i  użytkowników
samochodów  samodzielnie  wymieniających  olej.  Dotyczy  to  także  innych  urządzeń
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.

Na  terenie  województwa  Mazowieckiego  działają  firmy  prowadzące  odzysk
i unieszkodliwianie odpadów olejowych.

Wg bazy danych Marszałka Województwa Mazowieckiego w roku 2006 na terenie powiatu
płockiego wytworzono 7 385 Mg olejów odpadowych z czego większość wytwarzanych odpadów
poddane było odzyskowi. Pozostałe odpady były magazynowane do czasu przekazania ich do
odzysku. 

Zużyte oleje powstające na terenie Drobina w grupie odpadów komunalnych oszacowano
na poziomie 21 Mg. Aktualnie nie funkcjonuje system zbiórki tych odpadów od mieszkańców na
terenie gminy.

Gospodarka olejami odpadowymi na terenie gminy planowo oparta będzie o:
o zbieranie  olejów  pochodzących  z  gospodarstw  domowych  w  Punkcie

Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów,
o selektywne magazynowanie olejów w zakładach produkcyjnych i usługowych.
o magazynowane odpady będą przekazywane do odzysku  w instalacjach odzysku

i regeneracji olejów.

3.7.6. Baterie i akumulatory
Środki  transportu,  oprócz  olejów  odpadowych  są  źródłem  akumulatorów

wielkogabarytowych.  Poza tym powstaje  duża ilość akumulatorów małogabarytowych i  baterii.
Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha
się w granicach 3 – 5 lat i  zależy głównie od intensywności eksploatacji  i  przebiegu pojazdu.
Ocenia się, że w wyniku nieprawidłowej obsługi 20-30% akumulatorów przedwcześnie zatraca
swoje właściwości. 

Zużyte  akumulatory  są  nabywane  od  ich  użytkowników  poprzez  sieć  skupu  (sklepy
motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne). 

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, których
jest  w Polsce  dostateczna  ilość.  Natomiast  baterie  i  akumulatory  małogabarytowe  nie  są
przetwarzane,  gdyż w kraju  brak odpowiedniej  technologii.  Do czasu opracowania technologii
odpady te powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

W gminach  Powiatu  Płockiego  zbierane  są  zużyte  baterie  w  placówkach  oświatowych
i administracyjnych, oraz w wybranych placówkach handlowych.

Wg bazy danych Marszałka Województwa Mazowieckiego w roku 2006 na terenie powiatu
płockiego  wytworzono  2,11  Mg  odpadów  baterii  i  akumulatorów  z  czego  1,33  Mg  poddano
odzyskowi. Na podstawie informacji zawartych w planach: krajowym i wojewódzkim szacuje się,
że ilość tego typu odpadów jest wielokrotnie wyższa i wynosi około 200 Mg/rok.

Odpady  akumulatorów  zebrane  selektywnie  są  poddawane  procesowi  odzysku  poza
terenem powiatu płockiego. Zdarzają się jednak przypadku porzucania zużytych akumulatorów w
miejscach do tego nie przeznaczonych.

Brak danych na temat ilości tego typu odpadów na terenie gminy Drobin
W gminie Drobin zadanie jest realizowane we współpracy z Organizacją Odzysku REBA

w Warszawie, która wstawiła pojemniki specjalnie oznakowane do placówek oświatowych oraz
urzędu i systematycznie odbiera zebrane baterie. W szkołach prowadzone są akcje zbiórki baterii
i akumulatorów czy zużytych kartridży, w wyniku których za sprzedane odpady uczniowie mogą
zakupić materiały do szkoły czy zorganizować wycieczki  krajoznawcze - uczą ekonomicznego
podejścia do problemu zagospodarowania posegregowanych odpadów.
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3.7.7. Odpady zawierające azbest
Azbest był szeroko stosowany do produkcji płyt i rur azbestowo-cementowych stosowanych

jako pokrycia dachowe i do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego
Azbest  jest  nazwą  handlową  grupy  minerałów  włóknistych,  które  pod  względem

chemicznym są uwodnionymi  krzemianami magnezu,  żelaza,  wapnia  i  sodu.  Chorobotwórcze
działanie  azbestu  powstaje  w wyniku  wdychania  włókien,  zawieszonych  w powietrzu.  Dopóki
włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.  Na występowanie i  typ patologii  wpływa rodzaj azbestu,
wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Biologiczna  agresywność  pyłu  azbestowego  jest  zależna  od  stopnia  penetracji  i  liczby
włókien,  które  uległy  retencji  w płucach,  jak również  od  fizycznych  i  aerodynamicznych  cech
włókien.

Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest
Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium

zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.
Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane

jako  „miękkie”,  zawierające  powyżej  20%  (do  100%)  azbestu.  Wyroby  te  łatwo  ulegają
uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia.
Najczęściej  stosowanymi  w  tej  klasie  były  wyroby  tekstylne  z  azbestu  używane  przez
pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in.
w sprzęcie  AGD, płytki  podłogowe PCW oraz materiały  i  wykładziny  cierne.  Ocena wielkości
produkcji  wymienionych  wyrobów  oraz  ilości  aktualnie  użytkowanych  jest  niemożliwa
do przeprowadzenia.

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako
„twarde”,  zawierające  poniżej  20%  azbestu.  W  wyrobach  tych  włókna  azbestowe  są  mocno
związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo
niewielka  emisja  azbestu  do  otoczenia  w  porównaniu  z  wyrobami  klasy  I.  Natomiast
niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów
(cięcie,  wiercenie  otworów)  oraz  rozbijanie  w  wyniku  zrzucania  z  wysokości  w  trakcie  prac
remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej  w Polsce rozpowszechnione są
płyty  azbestowo-cementowe  faliste  oraz  płyty  azbestowo-cementowe  „karo”  stosowane  jako
pokrycia  dachowe,  szczególnie  na terenach wiejskich  oraz płyty  płaskie  wykorzystywane jako
elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych
ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo - cementowe, z których należy
wymienić  przede  wszystkim  rury  służące  do  wykonywania  instalacji  wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.

Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych
Działalność Samorządu ma na celu  wspomaganie mieszkańców w realizacji  obowiązku

ustawowego z którego wynika, iż wszystkie wyroby posiadające gęstość objętościową mniejszą
niż 1000 kg/m3 oraz zużyte wyroby o gęstości większej niż 1000 kg/m3 (azbestowo-cementowe)
powinny być usunięte na koszt właściciela. 

Ilość odpadów azbestowych
W  2004  roku  za  pośrednictwem  sołtysów  została  przeprowadzona  akcja  spisu  płyt

eternitowych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych i gospodarskich na terenie Miasta i
Gminy Drobin.

Na terenie Miasta i Gminy Drobin zlokalizowanych jest 264.023,10 m2 płyt eternitowych
zawierających azbest.

Tabela  16 Powierzchnia  dachowa  pokryta  eternitem  -  płyty  azbestowo-cementowe  płaskie
i faliste  na  terenie  miasta  i  gminy  Drobin  (dane  zgodne  z  Inwentaryzacją  wyrobów
zawierających azbest ma terenie Miasta i Gminy Drobin w 2004 r.)

L.p. Miejscowość Powierzchnia [m2]
1 Biskupice 1.795
2 Borowo 972
3 Brelki 4.572
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4 Brzechowo 10.361
5 Budkowo 4.681
6 Chudzynek 8.859
7 Chudzyno 8.735,50
8 Cieszewko 4.668
9 Cieszewo 1.120
10 Cieśle 2.352
11 Dobrosielice I 11.565
12 Dobrosielice Ii 6.596
13 Dziewanowo 2.030
14 Karsy 12.689
15 Mlice Kostery 1.668
16 Kowalewo 5.346
17 Kozłowo 8.735
18 Kozłówko 5.245
19 Krajkowo 983,10
20 Kuchary 14.160
21 Łęg Kościelny I 2.440
22 Łęg Kościelny Ii 5.198
23 Łęg Probostwo 13.393
24 Maliszewko 2.348
25 Małachowo 6.827
26 Mogielnica 7.946
27 Mokrzk 3.190
28 Nagórki Dobrskie 6.763
29 Nagórki Olszyny 695
30 Niemczewo 5.954
31 Nowa Wieś 3.757
32 Psary 7.318
33 Rogotwórsk 5.598
34 Setropie 4.270
35 Siemienie 5.344
36 Siemki 3.056
37 Sokolniki 7.786
38 Stanisławowo 4.780
39 Świerczyn 5.299
40 Świerczyn Bęchy 2.645
41 Świerczynek 1.450
42 Tupadły 6.966
43 Warszewka 6.550
44 Wilkęsy 2.540
45 Wrogocin 6.220
46 Drobin 18.557,50

RAZEM 264.023,10
Źródło Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Drobin.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin zostanie
uchwalony  do  końca  2008  r.  Program  opracowany  będzie  na  podstawie  Aktualizacyjnej
Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 2008 r.   

Usuwanie odpadów zawierających azbest
Obecnie na terenie województwa mazowieckiego nie ma żadnego składowiska odpadów

unieszkodliwiającego odpady azbestowe. Najbliżej zlokalizowane składowiska tego typu mieszczą
się  w  Koninie,  ul.  Sulańska  11  oraz  w  Zgierzu  ul.  A.  Struga  10.  Na  składowisku  odpadów
w Rachocinie gm. Sierpc są czasowo magazynowane odpady azbestowe z powiatu sierpeckiego.

W  Aktualizacji  Powiatowego  Planu  Gospodarki  Odpadami  proponuje  się  budowę
składowiska  odpadów niebezpiecznych  zawierających  azbest.  W  chwili  obecnej  nie  ustalono
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lokalizacji  obiektu.  Remondis  Drobin  Komunalna  Sp.  z  o.o.  zgłosiła  gotowość  zlokalizowania
w Cieszewie gm. Drobin takiego składowiska

3.7.8. Farby i lakiery
Odpady farb i lakierów powstają zarówno w dużych zakładach, zajmujących się produkcją

farb, klejów oraz działalnością poligraficzną, jak również w licznych,  rozproszonych zakładach
produkcyjnych i usługowych, należących generalnie do wszystkich branż przemysłowych.

Należy zdawać sobie sprawę, że liczba ta ma znacznie zaniżone wartości,  z uwagi  na
pominięcie  w sprawozdawczości  strumienia  odpadów  pochodzących  od  małych  i  średnich
przedsiębiorstw. Zarówno różnorodność branż, w których powstawać mogą odpady kwalifikowane
do  grupy  08,  jak  i ich  liczba  i  rozproszenie  znacznie  utrudniają  przeprowadzenia  analizy
szacunkowej  rzeczywistej  masy  powstających  odpadów,  jak  i  metod  dalszego  z  nimi
postępowania.

Według  dostępnych  danych  odpady  z  tej  grupy  są  poddawane  różnym  metodom
unieszkodliwiania w 100% całego strumienia tej grupy.

Obecnie brak jest zorganizowanego systemu zbiórki farb i lakierów z terenu Miasta i Gminy
Drobin, w związku z tym brak jest danych dotyczących ilości powstających tego typu odpadów.

W  gminie  Drobin  planowana  jest  okresowa  zbiórka  odpadów  niebezpiecznych  tj.
pozostałości  farb  i  lakierów oraz opakowań po nich.  Zbiórka  prowadzona będzie  w systemie
objazdowym przez firmy uprawnione i przekazywane zgodnie z wymogami do utylizacji

3.7.9. PCB
PCB  były  szeroko  stosowane  w  wielu  gałęziach  przemysłu,  głównie  w  przemyśle

elektrycznym, jako materiały elektorizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach,
jako ciecze sprężarkowe i hydrauliczne. 

Źródłem wytwarzania odpadów zwierających PCB są operacje:
 wymiany płynów transformatorowych;
 wycofywania  z  eksploatacji  transformatorów  i  kondensatorów  oraz  innych

urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  z  dnia  9  października  2002  r.  w  sprawie  sposobu

przedkładania  informacji  o  rodzaju,  ilości  i  miejscach  występowania  substancji  stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175 poz. 1439), posiadacze instalacji i urządzeń
zawierających PCB złożyli w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim stosowne informacje, nie ma
wśród nich żadnych podmiotów z powiatu Płockiego.

Całkowite  zniszczenie  i  wyeliminowanie  PCB ze  środowiska  zgodnie  z  obowiązującymi
w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 roku.

W  kraju  nie  ma  aktualnie  instalacji  mogącej  bezpiecznie  niszczyć  kondensatory
zawierające  PCB.  Kondensatory zawierające  PCB unieszkodliwiane  są jedynie  w instalacjach
zagranicznych.  Odbiór  i przekazanie  do  zniszczenia  za  granicą  kondensatorów  z  PCB
realizowane jest przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:

 POFRABAT  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  (firma  posiada  oddział  w  Katowicach)
przekazuje  kondensatory  do  termicznego  unieszkodliwienia  firmie  francuskiej
TREDI kontrolowanej przez rząd francuski.

 INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie
w instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów
i  innych  urządzeń  elektroenergetycznych  oraz  ich  dekontaminacja  realizowana  jest  w  dwóch
krajowych instalacjach, zlokalizowanych w:

 Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku
 Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Dekontaminacja  urządzeń  z  PCB  realizowana  jest  przez  Przedsiębiorstwo  Usług
Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

3.7.10. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  generalnie  pochodzą  z  dwóch  źródeł:
gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel,
inni. 
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Ustawa o zużytym sprzęcie  elektrycznym i  elektronicznym (Dz.U z 2005 r.  nr 180 poz.
1495) nakłada obowiązek odbioru zużytego sprzętu przez sprzedawców detalicznych i hurtowych,
podczas zakupu nowego sprzętu tego samego typu. Obowiązek ten obowiązuje sprzedawców od
1 lipca 2006 r

Oszacowano,  że  w  2006  roku  na  terenie  powiatu  płockiego  powstało  około  234  Mg
odpadów  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego.  W  wojewódzkiej  bazie  danych  w  2006  r.
zarejestrowano  łącznie  1,26  Mg  odpadów  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych.  Były  to
odpady zaliczane do 2 grup:

 16  02  13  –  Zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne  elementy  inne  niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – 1,257 Mg

 16 02  15  –  Niebezpieczne  elementy  lub  części  składowe  usunięte  z  zużytych
urządzeń - 0,01 Mg

Na terenie Gminy nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń
elektrycznych  i  elektronicznych,  stąd  też  nie  ma  żadnych  danych  statystycznych.  Udział
poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia. 

W Polsce szacuje się, że rocznie wycofuje się z użytkowania następujące ilości sprzętu:
 pralki automatyczne ok. 1273 tys. sztuk (ok. 50 tys. Mg),
 lodówki ok. 1592 tys. sztuk (ok. 64 tys. Mg),
 zamrażarki ok. 629 tys. sztuk (ok. 19 tys. Mg),
 odkurzacze ok. 1386 tys. sztuk (ok. 12 tys. Mg),
 telewizory ok. 1430 tys. sztuk (ok. 57 tys. Mg),
 odbiorniki radiofoniczne ok. 996 tys. sztuk (ok. 5 tys. Mg),
 magnetofony ok. 423 tys. sztuk (ok. 3,4 tys. Mg),
 komputery ok. 140 tys. sztuk (ok. 4,2 tys. Mg).

Proekologiczne podejście do zagospodarowania zużytych urządzeń nakazuje przedłużanie
okresu  użytkowania.  W  ostatnich  latach  ilość  złomowanych  urządzeń  elektrycznych
i elektronicznych wyraźnie wzrasta. jest to wynikiem szybkiego postępu technologicznego i tym
samym  szybkiego  starzenia  się  eksploatowanych  urządzeń.  Dotyczy  to  głównie  sprzętu
komputerowego,  ale  także  sprzętów  gospodarstwa  domowego,  urządzeń  radiowych
i telewizyjnych, wyposażenia biur itp. Dynamika wzrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych
jest  znacznie  wyższa  niż  innych  rodzajów  odpadów.  Na  podstawie  badań  w  krajach  Unii
Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o 3÷5% w skali roku. Charakterystyka
jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie ulegała zmianie min. na skutek ograniczania
stosowania substancji niebezpiecznych.

Bezpieczne  unieszkodliwienie  tych  urządzeń  jest  szczególnie  ważne  ze  względu  na
zawarte w nich substancje szkodliwe, jak ołów, rtęć, kadm, chrom, PCV i in.

Na  terenie  gminy  funkcjonuje  okresowa  zorganizowana  zbiórka  odpadów  sprzętu
elektrycznego (np.  sprzęt  AGD) i  elektronicznego (np.  telewizory,  magnetowidy,  magnetofony,
odbiorniki  radiowe)  od  mieszkańców.  Ponadto  zadanie  jest  realizowane  za  pośrednictwem
sklepów, w których sprzedawane są te produkty.

Nowy  system  gospodarowania  zużytym  sprzętem  elektrycznym  i  elektronicznym
zobowiązuje  użytkowników  sprzętu  przeznaczonego  dla  gospodarstw  domowych  do  jego
selektywnego zbierania i przekazywania upoważnionym podmiotom gospodarczym.

W  Rejestrze  Przedsiębiorców  i  Organizacji  Odzysku  Sprzętu  Elektrycznego
i Elektronicznego  na  terenie  Województwa  Mazowieckiego  zarejestrowano  (stan  na  dzień
31.12.2006 r.):

 754 przedsiębiorców wprowadzających sprzęt;
 4 Organizacje Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Są to:

o „ELEKTROEKO”  Organizacja  Odzysku  Sprzętu  Elektrycznego
i Elektronicznego S.A., ul. Hrubieszowska 6a, 01 – 209 Warszawa;

o „Europejska Platforma Recyklingu Polska” Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego  i  Elektronicznego  S.A.,  ul.  Kolejowa  5/7,  01  –  217
Warszawa;

o „El  –  Centrum”  Organizacja  Odzysku  Sprzętu  Elektrycznego
i Elektronicznego S.A., ul. Faradaya 1, 03 -233 Warszawa;

o „Auraeko” Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
S.A., ul. Wolność 5 lok. 18, 01 – 018 Warszawa.
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 768 przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;

 14 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

 3  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  w  zakresie  recyklingu  zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szczegółowy wykaz tych firm wg stanu na dzień 21 czerwca 2007 r. znajduje się na stronie
internetowej GIOŚ - http://rzseie.gios.gov.pl/.

3.7.11. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Zidentyfikowane problemy w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, są po części
zbieżne  z  problemami  wynikającymi  z  „Krajowego  planu  gospodarki  odpadami  2010”,
Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Mazowieckiego  oraz  z  Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego i są następujące:

Odpady zawierające azbest
 brak  zachęt  ekonomicznych  dla  prywatnych  właścicieli  nieruchomości  do

demontażu wyrobów zawierających azbest szczególnie na terenach wiejskich,
 trudności  w  lokalizacji  składowisk  odpadów  zawierających  azbest  na  terenie

województwa  Mazowieckiego;  skrócenie  drogi  transportu  odpadów  znacznie
zmniejszyłoby koszty usuwania azbestu.

Odpady zawierające PCB
 wysokie koszty unieszkodliwiania,
 mała wiarygodność / niska jakość danych przekazywanych przez przedsiębiorców,

dotyczących urządzeń zawierających PCB,
 zbyt  wolno  przebiegający  proces  wycofywania  z  użytkowania  urządzeń

zawierających PCB.

Oleje odpadowe
 brak systemu zbierania olejów odpadowych z małych i średnich przedsiębiorstw

oraz gospodarstw domowych,
 brak monitoringu prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

Baterie i akumulatory
 niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych z małych

i średnich  przedsiębiorstw  oraz  gospodarstw  domowych,  w  tym  w  jednostkach
handlu detalicznego,

 niski  poziom  świadomości  ekologicznej  w  zakresie  postępowania  ze  zużytymi
bateriami i akumulatorami.

Odpady medyczne i weterynaryjne
 słabo  rozwinięty  system  zbierania  przeterminowanych  lekarstw  z  gospodarstw

domowych,  w  tym  niewystarczająca  informacja  o  konieczności  selektywnego
zbierania tej grupy odpadów;

 brak instalacji do termicznego przekształcania wszystkich odpadów wytworzonych
na terenie województwa.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 słabo  funkcjonujący  system  zbierania  zużytego  sprzętu  elektrycznego

i elektronicznego z gospodarstw domowych (poza wymianą przy zakupie nowego
sprzętu).

Przeterminowane pestycydy
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 ograniczone  środki  finansowe  na  likwidację  mogilników  oraz  prowadzenie
monitoringu terenów po zlikwidowanych mogilnikach,

3.8. Istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych

3.8.1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

W gminie Drobin funkcjonuje system usuwania odpadów oparty o regularną usługę zbierania
odpadów  przy  użyciu  znormalizowanego  sprzętu.  Odpady  komunalne  powstające  w  zabudowie
mieszkaniowej  gromadzone są w pojemnikach ustawionych na posesji  lub na terenach gminnych.
Pojemniki są własnością osób prywatnych lub firm wywozowych. 

Przedsiębiorcy,  posiadający  zezwolenia  udzielane  im  przez  Burmistrza  podpisują
z mieszkańcami umowy,  dostarczają  im pojemniki  i  w regularnych odstępach czasu opróżniają  je.
Zazwyczaj są to odpady niesegregowane. 

Zezwolenia  na odbiór  odpadów komunalnych  posiadają 3 przedsiębiorstwa,   zezwolenia na
opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych posiadają
3 przedsiębiorstwa. 

Transport  odpadów z  miejsc  ich  wytwarzania  do  miejsc  ich  odzysku  lub  unieszkodliwiania
realizowany jest przez te firmy z wykorzystaniem własnych środków transportu i  transportu innych
specjalistycznych  firm  transportowych,  posiadających  zezwolenie  na  transport  odpadów.  Sposób
transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez odpowiednie
odrębne przepisy.

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Drobin funkcjonuje jeden zakład unieszkodliwiania odpadów
i jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszewie, zarządzane przez
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w 09-210 Drobin, ul. Tupadzka 7.

3.8.2. Odpady opakowaniowe – zbiórka selektywna 

Selektywna  zbiórka  odpadów  jest  prowadzona  od  1996  r.  Odpady  są  zbierane  do  24
pojemników o pojemności  1,1 m3, opróżnianych 1-3 razy w miesiącu.

Od  1996  r.  na  terenie  gminy  Drobin  selektywną  zbiórkę  realizuje  Zakład  Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tupadzkiej 7 09-210 Drobin,
(od października 2006 r.  nazwa REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.). Odpady są odbierane
transportem własnym. Zbiórka jest finansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. 

Odpady  z  selektywnej  zbiórki  są  prasowane  i  magazynowane  w  wyznaczonej  części
składowiska  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  w  Cieszewie.  Aktualnie  za  odbiór  odpadów
selektywnych z pojemników ogólnodostępnych odpowiada Firma REMONDIS Drobin Komunalna
spółka z o.o. ul. Tupadzka 7 09-210 Drobin. 

Inwentaryzacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie Drobin wykazała 24
pojemniki, z czego 11 do plastiku i 13 do szkła.

Tabela 17 Ilość i typ pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie Drobin.
L.P. Miejsce lokalizacji pojemnika Nieruchomość Typ pojemnika Ilość 
1.  Ul. Ken  Drobin P. Wasilka Plastik

Szkło
1
1

2. Ul. Spółdzielcza
Drobin

P. Krupiński Plastik 
Szkło

1
1

3. Asia Skierkowska
Szkło 1

4. P. Sadowski
Alfred

Szkło 1

4. Ul. Padlewskiego
Drobin

P. Iwona
Kaczorowska

Plastik
Szkło

1
1

5. Spółdzielnia Szkło 1
6. Ul. Mniszkówny

Drobin
P. Eugeniusz

Sokal
Szkło
Plastik

1
1
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7. Ul. Osiedlowa
Drobin

P. Domeradzki
Piotr

Szkło 1

8.  Ul. Kwiatowa
Drobin

Charzyński
Zygmunt

Plastik 
Szkło

1
1

9. Ul. Powstania Styczniowego
Drobin

Szykulski
Grzegorz

Plastik 1

10. Ul. Kopernika
Drobin

Chrzanowski
Zbigniew

Plastik 1

11. Ul. Płońska 10
Drobin

Blok Mieszkalny
„Drobinex-U”

Plastik 
Szkło

1
1

12. Psary P. Amrozy Paweł Plastik
Szkło

1
1

13. Kuchary Związek
Buddyjski

Plastik
Szkło

1
1

14. Cieszewo Dom nauczyciela Plastik
Szkło

1
1

Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i  Gminy Drobin

Ponadto w gminie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczone są w placówkach
oświatowych – w sumie 11 pojemników (plastik – 4, szkło – 4, makulatura – 3).

Tabela 18 Ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych.
L.P. Miejsce lokalizacji pojemnika Typ pojemnika Ilość 
1.

Zespół Szkół w Drobinie
Plastik
Szkło

Makulatura

1
1
1

2.
Zespół Szkół w Łęgu

Plastik
Szkło

Makulatura

1
1
1

3.
Szkoła Podstawowa w Cieszewie

Plastik
Szkło

Makulatura

1
1
1

4. Szkoła Podstawowa w
Rogotwórsku

Szkło
Plastik

1
1

Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i  Gminy Drobin

3.9. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

Firmy posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Drobin przedstawiono w tabelach poniżej. 

Tabela  19 Wykaz  jednostek  posiadających  zezwolenie  na  odbiór  odpadów  komunalnych
z terenu gminy Drobin (stan na dzień 31.03.2008).
L.P. Nazwa Jednostki Adres Numer Decyzji Składowisko

1.
Remondis Drobin

Komunalna Spółka Z O.O.
Ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

RRG 7062/22/2006
z dn. 21.07.2006 r.
Dec. Zmieniająca
RRG 7062/2/08

z dn. 11.02.2008 r.

Składowisko odpadów w
Cieszewie

2.
Sita Płocka Gospodarka
Komunalna Sp. Z O.O.

Ul.
Przemysłowa 31

09-400 Płock

RRG 7062/46/2006
z dn. 06.11.2006 r.

Składowisko odpadów w
Cieszewie

3.
Remondis Sp. Z O.O. W

Warszawie
Oddział Płock

Ul.
Przemysłowa 32

09-400 Płock

RRG 7062/44/2006
z dn. 12.10.2006 r.

Składowisko odpadów w
Cieszewie

W przypadku awarii w/w
składowiska,

Zakład utylizacji odpadów
komunalnych

W Kobiernikach k/Płocka
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i  Gminy Drobin
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Tabela 20 Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na wywóz niczystości ciekłych z terenu gminy
Drobin (stan na dzień 31.03.2008).
L.P. Nazwa Jednostki Adres Numer Decyzji Zlewnia

1.

Firma
Wywóz Nieczystości

Płynnych
Edward Żelechowski

Świerczyn 5
09-210 Drobin

RRG 7062/55/2007/2008
z dn. 09.01.2007 r.

Dec. Zmieniająca
RRG 7062/4/08

z dn. 31.03.2008 r.

1. Stacja zlewna przy
oczyszczalni ścieków

w Drobinie

2. Zakład usług wodnych dla
potrzeb rolnictwa w Mławie

2.
Remondis Drobin

Komunalna Spółka Z O.O.
Ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

RRG 7062/22/2006
z dn. 21.07.2006 r.
Dec. Zmieniająca
RRG 7062/2/08

z dn. 11.02.2008 r.

Stacja zlewna przy
oczyszczalni ścieków

w Drobinie

3.
Towarzystwo Inicjatyw

Lokalnych  W Łęgu
Kościelnym

Łęg Kościelny
09-210 Drobin

RRG 7062/89/2007
z dn. 04.07.2007 r.

Stacja zlewna przy
oczyszczalni ścieków

w Drobinie
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i  Gminy Drobin

Tabela 21 Liczba zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych z poszczególnymi firmami
wywozowymi według sołectw (stan na koniec 2006).

L.P. Miejscowość
Liczba

zawartych
umów

Remondis Sp. z
O.O. O/Płock Sita

Remondis
Drobin

Drobin 281 0 0 281
1. Biskupice 0 0 0 0
2. Borowo 0 0 0 0
3. Brelki 4 0 4 0
4. Brzechowo 4 0 1 3
5. Budkowo 15 0 0 15
6. Chudzynek 7 0 7 0
7. Chudzyno 2 0 0 2
8. Chudzyno Kolonia 4 0 3 1
9. Cieszewko 1 0 0 1

10. Cieszewo 2 0 0 2
11. Cieśle 1 0 1 0
12. Dobrosielice I 7 0 0 7
13. Dobrosielice Ii 13 0 0 13
14. Dziewanowo 1 0 0 1
15. Karsy 0 0 0 0
16. Kłaki 2 0 0 2
17. Kowalewo 17 0 17 0
18. Kozłówko 1 0 0 1
19. Kozłowo 8 0 5 3
20. Krajkowo Pgr 24 0 0 24
21. Kuchary 17 0 0 17
22. Łęg Kościelny 23 0 15 8
23. Łęg Probostwo 29 0 8 21
24. Maliszewko 0 0 0 0
25. Małachowo 1 0 0 1
26. Mlice Kostery 3 0 3 0
27. Mogielnica 24 0 23 1
28. Mokrzk 17 0 17 0
29. Nagórki Dobrskie 3 0 0 3
30. Nagórki Dobrskie Pgr 1 0 0 1
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31. Nagórki Olszyny 0 0 0 0
32. Niemczewo 1 0 0 1
33. Nowa Wieś 8 0 0 8
34. Psary 0 0 0 0
35. Rogotwórsk 2 0 0 2
36. Setropie 1 0 0 1
37. Siemienie 4 0 4 0
38. Sokolniki 5 0 3 2
39. Stanisławowo 0 0 0 0
40. Świerczyn Bęchy 2 0 0 2
41. Świerczynek 7 0 1 6
42. Tupadły 3 0 0 3
43 Warszewka 3 0 2 1
44. Wilkęsy 5 0 5 0
45. Wrogocin 7 0 7 0

RAZEM 560 0 126 434
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i  Gminy Drobin

3.10. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji  do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, w szczególności odpadów komunalnych

Na  terenie  gminy  miejsko-wiejskiej  Drobin  funkcjonuje  jeden  zakład  unieszkodliwiania
odpadów i jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszewie, gm. Drobin,
zarządzane  przez  REMONDIS  DROBIN  Komunalna  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  09-210  Drobin,
ul. Tupadzka 7. Jest to jedyne wykorzystywane przez Miasto i Gminę Drobin składowisko odpadów
komunalnych, na które trafia całość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta i gminy.
Ponadto, na w/w składowisko są przywożone odpady komunalne z Gminy Raciąż, Bielsk i Zawidz
oraz Warszawy.

Składowisko w Cieszewie
Składowisko  funkcjonuje  od  1994  r.  Zlokalizowane  jest  w  wyrobisku  piasku  i  żwiru

w odległości 500 m od budynków mieszkalnych i 800 m od ujęcia wody. Powierzchnia składowiska
wynosi 0,85 ha, a pojemność 94 500 Mg. Składowisko jest uszczelnione, prowadzony jest monitoring
wód podziemnych. Składowiskiem zarządza  REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą
w 09-210 Drobin, ul. Tupadzka 7. 

Decyzja  lokalizacyjna:  Burmistrz  Miasta i  Gminy Drobin PPI 7331/2/01 z dnia  06.07.2001,
pozwolenie na budowę: kwatera A: Urząd Rejonowy w Płocku, 1993 r., ANB 7351/I/174/93, kwatery B
i  C:  Starosta  Płocki,  31.12.2002r.,  AB.7351-53/02,  pozwolenie  na  użytkowanie  Kwatery  B  i  C:
Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  w  Płocku,  17.11.2003.,  PINB/7353/169/03.  Decyzja
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji: Wojewoda Mazowiecki, 19.07.2004., WŚR-P/6620/15/04.

Składowisko posiada 3 kwatery:
1) I kwatera A – o powierzchni 0,6000 ha,
2) II kwatera B – o powierzchni 0,8570 ha (obecnie eksploatowana).

W części B obiektu zlokalizowana jest druga niecka przeznaczona do składowania odpadów,
których ze względu na skład fizyczny lub ze względów ekonomicznych nie można poddać odzyskowi.
Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w tej części składowiska wymienione są w decyzji
Wojewody Mazowieckiego Nr WŚR-P/6620/15/04 z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia
instrukcji eksploatacji Składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Cieszewo, gmina Drobin.
Zgodnie z projektem budowlanym Kwatery B niecka do składowania odpadów komunalnych stałych
wykonana jest wgłębnie. Głębokość niecki wynosi 2 – 4 m.

3) III kwatera C – zagospodarowana będzie w przyszłości jako stacja segregacji odpadów oraz
zaplecze socjalno-techniczne składowiska.
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W  2003  r.  zakończono  eksploatację  kwatery  A,  na  której  zdeponowano  ok.  42 000  Mg
odpadów niesegregowanych  o kodzie  20 03 01.  Zarządzający posiada zgodę na rekultywację  do
31.12.2009 r. zamkniętej kwatery A. 

Pojemność całkowita to 94 500,0 Mg, a zapełniona 26 828,4 Mg. Powierzchnia całkowita to
0,85  ha,  natomiast  wykorzystana  0,2  ha  (stan  na  dzień  31.12.2006).  Roczna  ilość  odpadów
przewidywana do składowania wynosi 13 500,0 Mg. Ilość odpadów składowana rocznie to 9 183,2 Mg.
Składowisko uszczelnione jest sztucznie, warstwą folii PEHD o grubości 2,5 mm. Odcieki wywożone
są  na  oczyszczalnię  w  Drobinie,  a  uprzednio  gromadzone  w  bezodpływowym  zbiorniku.
Zainstalowane są  3  studnie  odgazowujące  (bierne).  Studnie  odgazowujące  docelowo  umożliwiają
gospodarkę  gazem  wysypiskowym  (biogazem)  poprzez  spalanie  gazu  w  postaci  pochodni  lub
energetyczne  wykorzystanie  biogazu.  Wybór  metody  zagospodarowania  biogazu  zależy  od  ilości
i jakości (przede wszystkim zawartości metanu) powstającego biogazu.

Monitoring gazu wysypiskowego obejmuje: metan, dwutlenek węgla, tlen z częstotliwością 1 x
miesiąc. Nie prowadzi się monitoringu wód powierzchniowych, natomiast zainstalowano 4 piezometry
do monitoringu wód podziemnych (zakres: pH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, Cu, Zn,
Pb, Cd, Cr+6, Hg, WWA; częstotliwość: 1 x kwartał). Monitoring wód odciekowych przeprowadza się w
zakresie:  pH,  przewodność  elektrolityczna  właściwa,  OWO,  Cu,  Zn,  Pb,  Cd,  Cr+6,  Hg,  WWA,
z częstotliwością : 1 x kwartał. Nie stwierdzono oddziaływania składowiska na środowisko.

W części  “C”  obiektu zlokalizowana będzie  Stacja segregacji  odpadów (obiekt  planowany)
wraz z zapleczem socjalno-technicznym. W tej części obiektu zlokalizowane są:
-  miejsce  do  segregacji  odpadów  komunalnych  suchych  (aktualnie  segregacja  prowadzona  jest
ręcznie – do momentu uruchomienia linii sortowni mechanicznej),
- waga samochodowa,
- budynek socjalny.
Obiekty te są w dobrym stanie technicznym, ponieważ zostały wybudowane w 2003 roku.
Cały obiekt wyposażony jest w wagę samochodową, ogrodzony płotem betonowym, odizolowany od
gruntów sąsiednich zielenią.

W latach 2005 – 2006 zdeponowano na składowisku następujące ilości odpadów:
o rok 2005 – ogółem: 10.526,61, w tym z terenu miasta i gminy Drobin: 1.033,35 Mg
o rok 2006 – ogółem: 9.180,07 Mg, w tym z terenu miasta i gminy Drobin: 1126,20 Mg

Według Karty Składowiska (stan na 31.12.2006) rok planowanego zamknięcia to 2013. Składowisko
posiada  pozwolenie  zintegrowane  wydane  przez  Wojewodę  Mazowieckiego,  decyzją  z  dnia
16.06.2004r. (znak WŚR.I/6640/3/1/04). Pozwolenie ważne jest do 30.06.2011r.

Tabela 22 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych unieszkodliwieniu na składowisku
w Cieszewie.

2005 2006

Masa [Mg]
Oznaczenie

procesu
unieszkodliwiania

Masa [Mg]
Oznaczenie

procesu
unieszkodliwiania

20 03 01
(Niesegregowane

- zmieszane
odpady

komunalne)

10.301,98 D-5 8.865,73 D-5

20 03 03 (Odpady
z czyszczenia ulic

i placów)
11,57 D-5 51,57 D-5

20 03 02 (Odpady
z targowisk)

4,8 D-5 62 D-5

20 02 02 (Gleba i
ziemia, w tym

kamienie)
6,84 D-5 - -

20 02 03 (Inne
odpady

nieulegające
biodegradacji)

- - 72,24 D-5

RAZEM 10.325,19 D-5 9.051,54 D-5
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 Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin

D-5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych
niż niebezpieczne.

Tabela  23 Ilości  i  rodzaje odpadów innych niż komunalne poddanych unieszkodliwieniu na
składowisku w Cieszewie.

2005 2006

Masa [Mg]
Oznaczenie procesu

unieszkodliwiania
Masa [Mg]

Oznaczenie procesu
unieszkodliwiania

02 02 02 Odpadowa
tkanka zwierzęca

893,6 D-4, D-9 - -

16 02 13* Zużyte
urządzenia
zawierające

niebezpieczne
elementy inne niż
wymienione w 16
02 09 do 16 02 12

0,02 D-10, D-11 0,3 D-10, D-11

02 02 81 Odpadowa
tkanka zwierzęca

stanowiąca materiał
szczególnego i

wysokiego ryzyka,
w tym odpady z
produkcji pasz

mięsno-kostnych
inne niż wymienione

w 02 02 80

- - 1,9 D-10, D-11

17 01 01 Odpady
betonu oraz gruz

betonowy z
rozbiórek i
remontów

36,9 D-5 108,2 D-5

19 08 01 Skratki 18,6 D-5 8,4 D-5
19 08 02 Zawartość

piaskowników
4,1 D-5 - -

19 12 09 Minerały
np. piasek,
kamienie

114,2 D-5 - -

19 12 12 Inne
odpady (w tym

zmieszane
substancje i

przedmioty) z
mechanicznej

obróbki odpadów
inne niż wymienione

w 19 12 11

6,7 D-5 - -

17 01 80 Usunięte
tynki, tapety, okleiny

itp.

2,0 D-5 - -

RAZEM 1.076,12 118,8
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin

D4    Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)
D5    Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne
D9    Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której 
powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do 
D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)
D10   Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie
D11   Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu
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REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. przyjmuje i poddaje procesom unieszkodliwiania
odpady komunalne z obszaru miasta i gminy, a także część odpadów komunalnych z Gminy Bielsk,
Raciąż i  Warszawy.  Odpady komunalne są w większości  unieszkodliwiane przez deponowanie na
składowisku w Cieszewie. Odpady są zagęszczane kompaktorem.

Porównując  rodzaje  i  ilości  odpadów unieszkodliwianych  na  składowisku  widać  tendencję
spadkową ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez składowanie w latach 2005-2006.

Wstępne  zaplanowane  inwestycje  na  terenie  wsi  Cieszewo,  na  działkach  Składowiska
Odpadów Komunalnych i przyległych po roku 2010 realizowane i finansowane przez Firmę REMONDIS
DROBIN Komunalna Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin:

1. Budowa  nowej  kwatery  składowiska  odpadów  komunalnych  lub  składowiska  balastu
posortowniczego wraz z sortownią.  

Obecne pozwolenie zintegrowane na eksploatację kwatery wygasa z dniem 30.06.2011 r. Przewidując
roczne  ilości  składowanych  odpadów  można  również  przyjąć,  że  w  tym  czasie  nastąpi  faktyczne
zapełnienie kwatery.
Spółka posiada obecnie następujące działki na terenie wsi Cieszewo: Nr 63/2 o powierzchni 2,64 ha -
KW nr 17 330. Na tej działce znajdują się: zamknięta kwatera A przeznaczona do rekultywacji oraz
obecnie funkcjonująca kwatera B, działki   nr  64/2   i   83  o   pow.   5,53  ha  -  KW  nr 23  749 -
działki  obecnie  nie zagospodarowane,  które mogą w przyszłości służyć do budowy nowej kwatery
składowiska odpadów lub balastu. 

2. Budowa składowiska azbestu.

Na  terenie  Województwa  Mazowieckiego  funkcjonuje  obecnie  1  składowisko  przyjmujące  odpady
zawierające azbest w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat sierpecki). Brak składowisk do
składowania  azbestu  na  terenie  Województwa  Mazowieckiego  jest  jednym  z problemów
wskazywanych w Wojewódzkim Planie Gospodarski Odpadami. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp.
z  o.o.  jest  gotowa  wykonać  przygotowania  i analizy  celem  podjęcia  decyzji  o  celowości  budowy
składowiska azbestu.

Instalacje do odzysku odpadów na terenie gminy Drobin.
Na terenie Miasta i Gminy Drobin funkcjonują 4 zakłady, które prowadzą odzysk odpadów i są

to:

1. REMONDIS DROBIN Komunalna  Sp.  z  o.o.  09-210  Drobin,  ul.  Tupadzka  7 –  prowadzący
odzysk  odpadów  z  mechanicznej  obróbki  (np.  obróbki  ręcznej,  sortowania,  zgniatania,
granulowania) nie ujęte w innych grupach takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne i  guma,
szkło;

Kod odpadu Rodzaj odpadu
Metoda
odzysku

Opis metody

19 12 01 Papier i tektura R11-R14
Przekształcanie pozostałymi

metodami

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma R11-R14
Przekształcanie pozostałymi

metodami

19 12 05 Szkło R11-R14
Przekształcanie pozostałymi

metodami

2. MAKSMET  Sp.  z  o.o.  Setropie  09-210  Drobin  –  prowadzący  odzysk  odpadów  z  produkcji  napojów
alkoholowych  i  bezalkoholowych  (z  wyłączeniem  kawy,  herbaty  i  kakao)  takich  jak  wytłoki,  osady
moszczowe i pofermentacyjne, wywary;

Kod odpadu Rodzaj odpadu Metoda
odzysku

Opis metody

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary

R11 – R14 Pozostałe metody
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3. Zakład Przetwórstwa Mięsa OLEWNIK-BIS Anna Olewnik Mikołajewska Świerczynek 10 A
09-210  Drobin  –  prowadzący  odzysk  odpadów  z  przygotowania  i  przetwórstwa  produktów
spożywczych pochodzenia zwierzęcego takich jak odpadowa tkanka zwierzęca, osady z zakładowych
oczyszczalni  ścieków;  oraz  odpadów  opakowaniowych  (włącznie  z  selektywnie  gromadzonymi  komunalnymi
odpadami opakowaniowymi) takich jak opakowania z papieru i tektury, z drewna.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Metoda
odzysku

Opis metody

02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca R10 Przekształcanie metodami
biologicznymi

15 01 01 Opakowania z papieru i
tektury

R2 Przekształcanie metodami fizyko-
chemicznymi

15 01 02 Opakowania z tworzyw
sztucznych

R2 Przekształcanie metodami fizyko-
chemicznymi

15 01 03 Opakowania z drewna R1 Wykorzystanie jako paliwa lub
innego środka wytwarzania energii

16 01 17 Metale żelazne R2 Przekształcanie metodą fizyko-
chemiczną 

02 02 04 Osady z zakładowych
oczyszczalni ścieków

R10 Przekształcanie metodami
biologicznymi

15 01 04 Opakowania z metali R2-R9 Przekształcanie metodami fizyko-
chemicznymi

4. P.H.U.T. Skup Złomu Jacek Budnicki.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Metoda
odzysku

Opis metody

17 04 05 Żelazo i stal b.d. Przekazano do recyklingu

We wszystkich zakładach proces odzysku odbywa się poza specjalnymi instalacjami, zgodnie
z Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  21  marca  2006  roku  w  sprawie  odzysku  lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami .

Dzikie składowiska
Nielegalnie składowane w środowisku odpady są usuwane przez właścicieli gruntu lub podczas

akcji np. „Sprzątania świata”. Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk w gminie w latach 2005-2006
wynosiła 30% ogólnej ilości dzikich składowisk.

W  2006  roku  została  przeprowadzona  akcja  “Strażnik  Środowiska”,  celem  której  była
inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci przez uczniów szkół. W wyniku akcji zainwentaryzowano 16
dzikich  wysypisk  śmieci  na  terytorium  gminy.  Zostały  przeprowadzone  rozprawy  administracyjne
z udziałem właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są wysypiska oraz przedstawicielami
placówek oświatowych. Zlikwidowano i zagospodarowano teren 2 wysypisk w Kowalewie i Cieszewie.

Lokalizacja  Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
Planuje się stworzenie systemu gromadzenia odpadów, surowców wtórnych oraz odpadów

niebezpiecznych  wyselekcjonowanych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  poprzez  Punkty
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Jest to kierunek zgodny z „Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012- 2015”.

Proponowana  lokalizacja  Punktu  Dobrowolnego  Gromadzenia  Odpadów na  terenie  gminy
Drobin: przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Cieszewie.

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów będzie zamkniętym, dozorowanym obiektem, do
którego mieszkańcy mogą dowozić bezpłatnie określone odpady powstające w sposób nieregularny
oraz  w  małych  ilościach.  Dotyczy  to  odpadów  wielkogabarytowych,  złomu,  odpadów  budowlano
-remontowych, niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych, zużytych
opon, szkła, tworzyw, papieru. Poszczególne frakcje odpadów gromadzone będą oddzielnie. 
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4. Prognozowane  zmiany  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  w  tym  również  wynikające
ze zmian demograficznych i gospodarczych.

4.1. Zmiany demograficzne

Mają wiele złożonych przyczyn, a składają się na nie miedzy innymi: sytuacja gospodarcza
i związane z nią poszukiwanie przez mieszkańców wsi i ośrodków popadających w regres, pracy,
upadek jednych dziedzin wytwórczości i rozwój innych, postęp w technologii produkcji, potrzeby
rozwoju nowych sektorów związanych ze świadczeniem usług. Przekształcenia na wsi wywierają
wpływ  na  rozwój  sieci  osadniczej,  strukturę  zatrudnienia,  rynek  pracy,  problemy  bezrobocia,
wyznaczają potrzeby w zakresie infrastruktury, sieci usług i są zależne od charakteru i położenia
gminy.

Poniższa tabela zawiera prognozę dotyczącą liczby mieszkańców do roku 2015.

Tabela 24. Prognoza liczby ludności do roku 2015.
Gmina Drobin 2007 2010 2015
Tereny miejskie 2 993 2 928 2 862
Tereny wiejskie 5 272 5 314 5 099

Razem 8 265 8 241 7 961
Źródło Opracowanie własne Abrys

4.2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych i jego zmiany

Cechą głównej grupy odpadów komunalnych, tj. odpadów z gospodarstw domowych i obiektów
infrastruktury,  jest  brak  jednorodności  składu  i  duże  wahania  ilościowe  i  jakościowe.  Dokładne
rozpoznanie składu odpadów wymaga prowadzenia badań ich morfologii w dłuższym okresie czasu
(kilka lat).  Na terenie gminy nie prowadzono dotąd tego typu badań i  stąd brak danych na temat
składu jakościowego odpadów. Z tego względu skład morfologiczny odpadów określono na podstawie
standardów przyjętych w KPGO 2010. 

Skład odpadów zależy od wielu czynników, m.in. od:
 Wielkości jednostki osadniczej
 Charakteru terenu; rolniczy, przemysłowy, turystyczny, itp.
 Struktury społecznej i infrastruktury komunalnej (rodzaj zabudowy, stopień jej zwartości, 

stopień uciepłowienia ze źródeł centralnych, rozwoju usług, itp.)
 Poziom zamożności społeczeństwa
 Skład morfologiczny odpadów ulega ciągłym zmianom. Obserwowane w ostatnich latach 

tendencje zmian ilościowych i jakościowych odpadów komunalnych wskazują m. in. na:
 Znaczny wzrost ilościowy (objętościowy) opakowań;
 Zmniejszenie ilości pozostałości po spalaniu węgla i koksu (wzrost alternatywnych form 

ogrzewania mieszkań);
 Utrzymanie na stałym, wysokim poziomie zawartości organicznych odpadów spożywczych 

(kuchennych).

4.3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany

Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych w Gminie Drobin latach 2007-2015 wzięto
pod  uwagę  założenia  zawarte  w  Krajowym  Planie  Gospodarki  Odpadami  2010  oraz  trendy
występujące w województwie Mazowieckim.

Przyjęto następujące założenia:
 nie  będą  następowały  istotne  zmiany  składu  morfologicznego  wytwarzanych  odpadów

komunalnych;
 wzrost  jednostkowego  wskaźnika  wytwarzania  odpadów  na  jednego  mieszkańca  miast

kształtował się będzie na poziomie co najmniej 1% w skali roku, zaś na 1 mieszkańca wsi na
poziomie 0,5% w skali roku;
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 wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2 - 3% (w stosunku do całości
wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości i składu
odpadów  niesegregowanych,  zmniejszy  się  w  nich  głównie  zawartość  papieru,  tworzyw
sztucznych, szkła i metali;

 ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 1% w skali roku.

Trudności w dokonaniu prawidłowego oszacowania ilości odpadów, jakie będą wytwarzane
w przyszłości polegają na tym, że jednocześnie ulega zmianie wiele czynników, a więc, liczba
ludności, skład morfologiczny odpadów, proporcje pomiędzy mieszkającymi na wsi i w mieście,
zmiana systemu ogrzewania itp. 

W  tej  sytuacji  po  oszacowaniu  pełnej  ilości  aktualnie  powstających  na  terenie  gminy
odpadów komunalnych, korzystając z prognozy zmian w ilości i składzie odpadów komunalnych,
jakie  powstaną w skali  kraju,  określono poziomy wzrostu  wskaźników nagromadzenia  i  dalej,
uwzględniając prognozy demograficzne, oszacowano ilości odpadów, jakie będą powstawały na
terenie gminy w przyszłości.  Dopiero teraz,  mając na względzie  aktualne i  przyszłe  wskaźniki
generowania  strumieni  odpadów dla  obszarów miejskich  i  wiejskich,  określono wielkości  tych
strumieni.

Tabela  25 Ilość  i  skład  morfologiczny  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  przez
1 mieszkańca w roku 2010 i 2015.

Lp.
Strumień odpadów

komunalnych

2010 2015

% Kg/M/r % Kg/M/r
1 Kuchenne ulegające biodegradacji 18,25 32,10 16,22 32,33
2 Odpady zielone 2,14 3,76 1,98 3,95
3 Papier i tektura  (nieopakowaniowe) 5,83 10,26 5,18 10,32
4 Opakowania  z papieru i  tektury 14,06 24,73 16,28 32,45
5 Opakowania  wielomateriałowe 1,58 2,78 1,83 3,65

6
Tworzywa sztuczne
nieopakowaniowe

9,12
16,04

7,49
14,93

7 Opakowania z tworzyw sztucznych 5,26 9,25 6,09 12,14
8 Tekstylia 2,46 4,33 2,28 4,54
9 Szkło nieopakowaniowe 0,47 0,83 0,44 0,88

10 Opakowania ze szkła 7,88 13,86 8,46 16,86
11 Metale 2,36 4,15 2,10 4,19
12 Opakowania z blachy stalowej 1,16 2,04 1,20 2,39
13 Opakowania z aluminium 0,33 0,58 0,34 0,68
14 Odpady mineralne 2,91 5,12 2,80 5,58
15 Drobna frakcja popiołowa 6,35 11,17 5,00 9,97
16 Wielkogabarytowe 5,26 9,25 4,68 9,33
17 Budowlane 14,04 24,70 17,17 34,22

18
Niebezpieczne w  strumieniu

komunalnym
0,53

0,93
0,47

0,94
Razem 100 175,91 100 199,30

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2010 roku statystyczny mieszkaniec gminy będzie
wytwarzał  około  175,91  kg odpadów komunalnych na rok natomiast  w 2015 roku wytworzy około
199,30 kg.

W tabelach  poniżej  zestawiono  prognozy  ogólnej  ilości  odpadów  komunalnych  i  ich  skład
morfologiczny wytwarzanych na terenie gminy Drobin w roku 2010 i 2015.

Tabela 26 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie
gminy Drobin w 2010 i 2015 r. 
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Lp.
Strumień odpadów

komunalnych

2010 2015

% Mg/r % Mg/r
1 Kuchenne ulegające biodegradacji 18,25 268,79 16,22 270,67
2 Odpady zielone 2,14 31,52 1,98 33,04
3 Papier i tektura  (nieopakowaniowe) 5,83 85,87 5,18 86,44
4 Opakowania  z papieru i  tektury 14,06 207,08 16,28 271,67
5 Opakowania  wielomateriałowe 1,58 23,27 1,83 30,54

6
Tworzywa sztuczne
nieopakowaniowe

9,12
134,32

7,49
124,99

7 Opakowania z tworzyw sztucznych 5,26 77,47 6,09 101,62
8 Tekstylia 2,46 36,23 2,28 38,05
9 Szkło nieopakowaniowe 0,47 6,92 0,44 7,34

10 Opakowania ze szkła 7,88 116,06 8,46 141,17
11 Metale 2,36 34,76 2,10 35,04
12 Opakowania z blachy stalowej 1,16 17,08 1,20 20,02
13 Opakowania z aluminium 0,33 4,86 0,34 5,67
14 Odpady mineralne 2,91 42,86 2,80 46,72
15 Drobna frakcja popiołowa 6,35 93,52 5,00 83,44
16 Wielkogabarytowe 5,26 77,47 4,68 78,10
17 Budowlane 14,04 206,79 17,17 286,52

18
Niebezpieczne w  strumieniu

komunalnym
0,53

7,81
0,47

7,84
Razem 100 1472,83 100 1668,72

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak  widać  na  powyższym  zestawieniu  według  prognoz  zmodyfikowanych  wskaźników  na
terenie gminy Drobin w 2010 roku powstanie około  1472,83  Mg odpadów komunalnych, natomiast
w 2015 roku odpadów powstających na terenie gminy Drobin będzie około 1668,72 Mg.

Prognoza powstawania odpadów biodegradowalnych

W pierwszym KPGO ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w 1995 r. wyznaczona
została na poziomie 4,38 mln Mg, co oznaczało, iż na statystycznego mieszkańca miasta przypadało
wówczas 155 kg/rok, a na mieszkańca wsi 47 kg/rok.

Prognozę  wytwarzania  odpadów  ulegających  biodegradacji  w  Polsce  według  KPGO  2010
przedstawiono  w  tabeli  poniżej. Prognozę  z  KPGO  2010  zmodyfikowano  aby  uwzględnić  ilości
odpadów  powstające  na  terenach  miejskich  i  wiejskich  według  założenia  iż  mieszkańcy  miast
wytwarzają 2/3 ogółu odpadów biodegradowalnych, natomiast na terenach wiejskich powstaje 1/3 ich
część.

 Tabela  27.  Prognoza  ilości  oraz  składu  morfologicznego  odpadów  biodegradowalnych
wytworzonych w Polsce w 2010 i 2015 r. 

Rodzaj Ilość Mg w latach ogółem
Ilość Mg w latach na
terenach miejskich

Ilość Mg w latach na
terenach wiejskich

 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Papier i 
tektura 700 000 800 000 525000 600000 175000 200000

Odzież i 
tekstylia (z 
materiałów 
naturalnych) 7200 7000 5400 5250 1800 1750
Odpady 
zielone (z 
ogrodów i 
parków) 341700 334 000 256275 250500 85425 83500

54



Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Drobin

Odpady 
ulegające 
biodegradacji 
wchodzące w 
strumień 
zmieszanych 
odpadów 
komunalnych 4 644 300 4 327 400 3483225 3245550 1161075 1081850

Odpady z 
targowisk 
(część 
ulegająca 
biodegradacji) 84 400 82 500 63300 61875 21100 20625

RAZEM 5 777 600 5 550 900 4 333 200 4 163 175 1 444 400 1 387 725
Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie danych z KPGO 2010

 

Z  powyższej  tabeli  zamieszczonej  w  KPGO  2010  można  wyliczyć  wskaźniki  jednostkowe  na
statystycznego mieszkańca kraju  w poszczególnym typie  zabudowy,  które  przedstawiono w tabeli
poniżej.

Tabela  28.  Prognoza  ilości  oraz  składu  morfologicznego  odpadów  biodegradowalnych
wytworzonych przez statystycznego 1 mieszkańca w Polsce w 2010 i 2015 r.

Rodzaj
Ilość kg/1 mieszkańca z terenów

miejskich w latach
Ilość kg/1 mieszkańca z terenów

wiejskich w latach

 2010 2015 2010 2015
Papier i tektura 22,68 26,20 11,71 13,23

Odzież i tekstylia (z 
materiałów naturalnych) 0,23 0,23 0,12 0,12
Odpady zielone (z 
ogrodów i parków) 11,07 10,94 5,72 5,52
Odpady ulegające 
biodegradacji wchodzące
w strumień zmieszanych 
odpadów komunalnych 150,49 141,74 77,68 71,56
Odpady z targowisk 
(część ulegająca 
biodegradacji) 2,73 2,70 1,41 1,36

RAZEM 187,22 181,82 96,64 91,79
Źródło Opracowanie własne Abrys

Dla Miasta i miny Drobin przyjęto wskaźnik nagromadzenia odpadów biodegradowalnych 96,64
kg/M w 2010 r. i 91,79 kg/M w 2015 r. 

Na  podstawie  wskaźników  z  tabeli  powyżej  znając  prognozę  liczby  mieszkańców  Gminy  Drobin
w latach  2010  i  2015  można  oszacować  prognozowaną  ilość  oraz  skład  morfologiczny  odpadów
biodegradowalnych w Gminie w latach 2010 i 2015, którą przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela  29.  Prognoza  ilości  oraz  składu  morfologicznego  odpadów  biodegradowalnych
wytworzonych na terenie Gminy Drobin w 2010 i 2015 r.

L.p
.

 
Rodzaj

 

Ilość Mg, w latach

2010 2015
1. Papier i tektura 96,49 105,31

2. Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) 0,99 0,92

3. Odpady zielone (z ogrodów i parków) 47,10 43,97
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4.
Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w
strumień zmieszanych odpadów komunalnych 640,20 569,65

5.
Odpady z targowisk (część ulegająca 
biodegradacji) 11,63 10,86

 RAZEM 796,42 730,70
Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak wynika z tabeli powyżej prognozuje się, iż w 2010 na terenie Gminy powstanie około 796,42 Mg
odpadów biodegradowalnych  natomiast  w  2015  roku  około  730,70  Mg.  Do  składowania  zgodnie
z ustawą o odpadach w 2010 roku trafić może maksymalnie 572,6 Mg natomiast w 2013 około 381,7
Mg. 

Prognoza powstawania odpadów opakowaniowych.

Prognozę  wytwarzania  odpadów  opakowaniowych  w  Polsce  według  KPGO  2010  przedstawiono
w tabeli poniżej. Prognozę z KPGO 2010 zmodyfikowano aby uwzględnić ilości odpadów powstające
na  terenach  miejskich  i  wiejskich  według  założenia  iż  mieszkańcy  miast  wytwarzają  2/3  ogółu
odpadów opakowaniowych, natomiast na terenach wiejskich powstaje 1/3 ich część.

Tabela  30.  Prognoza  ilości  oraz  składu  morfologicznego  odpadów  opakowaniowych
wytworzonych w Polsce w 2010 i 2015 r. 

Rodzaj materiału
opakowaniowego

Prognozowana masa
odpadów

opakowaniowych w
Polsce ogółem w Mg

Prognozowana masa
odpadów

opakowaniowych na
terenach miejskich w

Mg

Prognozowana masa
odpadów

opakowaniowych na
terenach wiejskich w

Mg
 2010 r. 2015 r. 2010 r. 2015 r. 2010 r. 2015 r.
Papier i tektura 1 942 000 2 076 000 1 456 500 1 557 000 485 500 519 000
Szkło 1 347 000 1 390 000 1 010 250 1 042 500 336 750 347 500
Tworzywa sztuczne 741 000 767 000 555 750 575 250 185 250 191 750
Wielomateriałowe 216 000 224 000 162 000 168 000 54 000 56 000
Blacha stalowa 170 000 173 000 127 500 129 750 42 500 43 250
Aluminium 49 000 50 000 36 750 37 500 12 250 12 500
Drewno i naturalne 552 000 563 000 414 000 422 250 138 000 140 750
Razem 5 017 000 5 243 000 3 762 750 3 932 250 1 254 250 1 310 750

Źródło Opracowanie własne Abrys na podstawie KPGO 2010

Z  powyższej  tabeli  zamieszczonej  w  KPGO  2010  można  wyliczyć  wskaźniki  jednostkowe  na
statystycznego mieszkańca kraju  w poszczególnym typie  zabudowy,  które  przedstawiono w tabeli
poniżej

Tabela  31.  Prognoza  ilości  oraz  składu  morfologicznego  odpadów  opakowaniowych
wytworzonych  przez  statystycznego  mieszkańca  terenów  miejskich  i  wiejskich  w  Polsce
w 2010 i 2015 r.

Rodzaj materiału opakowaniowego

Prognozowana masa
odpadów opakowaniowych
w na terenach miejskich w

kg/M

Prognozowana masa
odpadów

opakowaniowych w na
terenach wiejskich w

kg/M
 2010 r. 2015 r. 2010 r. 2015 r.
Papier i tektura 62,93 68,00 32,48 34,33
Szkło 43,65 45,53 22,53 22,99
Tworzywa sztuczne 24,01 25,12 12,39 12,68
Wielomateriałowe 7,00 7,34 3,61 3,70
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Blacha stalowa 5,51 5,67 2,84 2,86
Aluminium 1,59 1,64 0,82 0,83
Drewno i naturalne 17,89 18,44 9,23 9,31
Razem 162,57 171,73 83,92 86,70

Źródło Opracowanie własne Abrys

Dla Miasta i miny Drobin przyjęto wskaźnik nagromadzenia odpadów biodegradowalnych 83,92
kg/M w 2010 r. i 86,70 kg/M w 2015 r.  

Na  podstawie  wskaźników  z  tabeli  powyżej  znając  prognozę  liczby  mieszkańców  Gminy  Drobin
w latach  2010  i  2015  można  oszacować  prognozowaną  ilość  oraz  skład  morfologiczny  odpadów
opakowaniowych w Gminie w latach 2010 i 2015, którą przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela  32.  Prognoza  ilości  oraz  składu  morfologicznego  odpadów  opakowaniowych
wytworzonych na terenie Gminy Drobin w 2010 i 2015 r.

Rodzaj materiału opakowaniowego
Prognozowana masa odpadów opakowaniowych w

Gminie Drobin w Mg
 2010 r. 2015 r.
Papier i tektura 267,70 273,28
Szkło 185,68 182,98
Tworzywa sztuczne 102,14 100,97
Wielomateriałowe 29,77 29,49
Blacha stalowa 23,43 22,77
Aluminium 6,75 6,58
Drewno i naturalne 76,09 74,11
Razem 691,58 690,17

Źródło Opracowanie własne Abrys

Jak wynika z tabeli  powyżej  prognozuje się,  iż  w 2010 na terenie Gminy Drobin powstanie około
691,58Mg odpadów opakowaniowych natomiast w 2015 roku około 690,17 Mg.

Prognoza powstawania odpadów niebezpiecznych 

Prognozowanie ilości  odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia do 2015 r.  jest trudne
i zależy od wielu czynników, głównie ekonomicznych. Jak podaje  KPGO 2010 porównując jednak
ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych na przestrzeni lat 2000-2004 można założyć wzrost
ilości  wytwarzania  na  terenie  Polski   na  poziomie  kilkudziesięciu  tysięcy  Mg/rok.  Prognozuje  się
przyrost  ilości  wytwarzanych  odpadów niebezpiecznych  na terenie  całego kraju  na następujących
poziomach:

-   2010 r. - 1.800 tys. Mg,
-   2015 r. - 1.830 tys. Mg,

W Gminie Drobin prognoza powstawania tych odpadów wygląda następująco:
-  2010 r. – 389 Mg
-  2015 r. – 383 Mg
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Czynnikami  ograniczającymi  ilości  wytwarzanych  odpadów  niebezpiecznych  mogą  być:  zmiany
w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych,
zmiany  w  technologiach  produkcji  prowadzące  do  zagospodarowywania  określonych  rodzajów
odpadów w procesach produkcyjnych zakładów oraz upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku
działalności.

Oleje odpadowe
W związku ze spadkiem zapotrzebowania na oleje smarowe świeże, spowodowanym między innymi
zwiększeniem czasu eksploatacji olejów, nastąpi prawdopodobnie spadek możliwych do pozyskania
olejów odpadowych.
W KPGO 2010 prognozuje się następujące ilości olejów odpadowych możliwych do pozyskania na
terenie całej Polski:
-   2010 r. - 94,2 tys. Mg,
-   2015 r. - 90,4 tys. Mg,
W Gminie Drobin  prognozy te wyglądają następująco:
-   2010 r. – 20 Mg,
-   2015 r. – 19 Mg.

Zużyte baterie i akumulatory
W  KPGO  2010  szacuje  się,  że  w  następnych  latach  zauważalna  będzie  nieznaczna  tendencja
wzrostowa w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z uwagi między innymi na fakt, że
obecnie mieszkańcy Polski zużywają około 60% baterii  pierwotnych w stosunku do zużycia baterii
pierwotnych przez mieszkańców Unii Europejskiej.

Pojazdy wycofane z eksploatacji
Według  KPGO  2010  na  prognozę  ilości  wycofanych  samochodów,  poza  ilością  rejestrowanych
i wyrejestrowanych  samochodów,  ma  wpływ  kilka  innych  czynników,  między  innymi:  wartość
wskaźnika ilości osób przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju
gospodarki  i  wzrostu  zamożności  społeczeństwa  liczba  pojazdów,  a  więc  także  liczba  pojazdów
wycofanych z eksploatacji będzie systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany
starszych  modeli  pojazdów  na  nowsze,  co  również  przyczyni  się  do  wzrostu  ilości  pojazdów
wycofanych z eksploatacji. 
Prognozowane ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji będą kształtować się na terenie całej Polski
na poziomie:
-   2010 r. – 1 005 tys. Mg,
-   2015 r. – 1 222 tys. Mg
W Gminie Drobin prognozy te wyglądają następująco:
-   2010 r. – 217 Mg,
-   2015 r. – 256 Mg,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
W  KPGO  2010  przyjmuje  się,  że  dynamika  wzrostu  ilości  zużytego  sprzętu  elektrycznego
i elektronicznego będzie wahała siew granicach 3 - 5% w skali rocznej (przy 5% tempie wzrostu masy
wprowadzanego sprzętu na rynek).
Zakładając również czas eksploatacji  sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie 8-12 lat
można prognozować, że ilość zużytego sprzętu będzie wynosić na terenie całego kraju :
-   2010 r. - 465 tys. Mg,
-   2015 r. - 524 tys. Mg,
W Gminie Drobin prognozy te wyglądają następująco:
-   2010 r. – 101 Mg,
-   2015 r. – 110 Mg,

Zużyte opony
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Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać,  w tempie proporcjonalnym do wzrostu  ilości  pojazdów
mechanicznych.  Prognoza  według  KPGO  2010  dla  całego  kraju  do  roku  2015  przedstawia  się
następująco:
-   2010 r. - 135.000 Mg odpadów,
-   2015 r. - 150.000 Mg odpadów,
W Gminie Drobin prognozy te wyglądają następująco:
-   2010 r. – 29 Mg,
-   2015 r. – 31 Mg,

Prognoza powstawania pozostałych grup odpadów 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od rozwoju lub recesji  w poszczególnych sektorach
gospodarki,  a  w  szczególności  w  budownictwie,  drogownictwie  i  kolejnictwie.  W  KPGO  2010
prognozuje się na terenie Polski wzrost ilości wytwarzanych odpadów do:
-   2010 r. - 2.000 tys. Mg,
-   2015 r. - 2.200 tys. Mg,
W Gminie Drobin prognozy te wyglądają następująco:
-   2010 r. – 433 Mg,
-   2015 r. – 460 Mg.

Komunalne osady ściekowe
Według KPGO 2010 szacuje się, że ilości osadów ściekowych, które zostaną wytworzone w Polsce na
przestrzeni do roku 2015 będą następujące:
-   2010 r. - 612,8 tys. Mg s.m.,
-   2015 r. - 642,4 tys. Mg s.m.,
W Gminie Drobin prognozy te wyglądają następująco:
-   2010 r. – 133 Mg s.m.,
-   2015 r. – 144 Mg s.m.,

5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

5.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Ustawa o odpadach wymaga podjęcia działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz
środków mających zapewnić poprawę gospodarki odpadami. Ustawa stanowi także, że ktokolwiek
podejmuje działania,  których skutkiem może być powstawanie odpadów,  powinien zaplanować,
zaprojektować  i  prowadzić  swoją  działalność  tak,  aby  zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub
ograniczać ilość wytwarzanych odpadów i ich szkodliwy wpływ na środowisko podczas produkcji,
eksploatacji  i  po  zakończeniu  użytkowania  produktów.  W  przekonaniu  autorów  najbardziej
skuteczne są mechanizmy finansowe, którymi może ona posługiwać się w odniesieniu do odpadów
komunalnych,  co w niniejszym opracowaniu znajduje odzwierciedlenie.  Natomiast  w przypadku
odpadów przemysłowych o kształcie stymulatorów decyduje ustawodawca.

Zapobieganie dotyczy wszystkich uczestników życia produktu, tj. projektantów, producentów,
dystrybutorów,  a także konsumentów,  a z chwilą  gdy produkt  staje się odpadem komunalnym,
także władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi.  Pod pojęciem
„zapobieganie” rozumie  się  wszystkie  działania  zlokalizowane  zasadniczo  przed  wytworzeniem
odpadu lub przed jego przejęciem przez służby komunalne, które pozwalają: 

 zmniejszyć ilościowo strumień odpadów, które wymagałyby usunięcia, 
 zmniejszyć uciążliwość odpadów jako takich oraz ich przeróbki, 
 ułatwić  usuwanie  (odzysk,  unieszkodliwianie)  odpadów,  a  w  szczególności

wykorzystanie pozostałości poprocesowych.

Redukcja ilości wytwarzanych odpadów może być osiągnięta poprzez:
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 zmniejszenie wytwarzania odpadów, głównie w wyniku oddziaływań na zachowania
mieszkańców podczas zakupów oraz stosowania produktów, 

 zmiany  wytwarzanych  odpadów  w  kierunku  pożądanych,  specyficznych
materiałów, które dadzą wtórny obieg (wykorzystanie) odpadom wytwarzanym, 

W efekcie zapobiegania i redukcji ilości wytwarzanych odpadów:
 nastąpi redukcja prognozowanego znacznego wzrostu ilości odpadów, będącego

głównie rezultatem wzrostu ilości odpadów opakowaniowych oraz budowlanych, 
 nastąpi  redukcja  wzrostu  kosztów,  będących  efektem  modernizacji  gospodarki

odpadami - akcja edukacyjna i uświadamiająca na rzecz minimalizacji wytwarzania
odpadów może istotnie wpłynąć na zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami,
zatem władze lokalne mają uzasadnienie dla zarezerwowania w swoim ogólnym
budżecie wydatków na wspomaganie redukcji odpadów u źródeł,

 ograniczone zostaną problemy związane z koniecznością  poszukiwania  nowych
lokalizacji dla instalacji przeróbki odpadów – istnieje potrzeba jak najlepszego i jak
najdłuższego wykorzystywania instalacji, 

5.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko

Dla ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko planuje się
podjęcie następujących działań:

 propagowanie stosowania nowoczesnych  technologii  i  zmian w dotychczasowych
technologiach skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów,

 zamykanie i rekultywację małych składowisk gminnych, niespełniających wymagań
prawnych,

 rekultywację zamkniętych składowisk, dotychczas nie zrekultywowanych,
 rozwój  lokalnych  kompostowni  na  terenach  zabudowy  rozproszonej  (zagrodowej

i jednorodzinnej) na terenach miejskich i wiejskich,
 wprowadzenie  systemów  odgazowania  składowisk  odpadów  komunalnych

z wykorzystaniem energii,
 kojarzenie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  ulegającymi  biodegradacji

z gospodarką  komunalnymi  osadami  ściekowymi  i  budowę  wspólnych  zakładów
odzysku i unieszkodliwiania,

 budowę  zakładów  zagospodarowania  odpadów  jako  obiektów  o  zasięgu
regionalnym  z  uzasadnionym  ekonomicznie  zastosowaniem  przeładunkowego
systemu  transportu  odpadów  balastowych.  Stacje  przeładunkowe  mogą  być
wyposażone w segmenty zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie oraz
ulegających biodegradacji.

5.3. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów

Na odpady biodegradowalne składają się:
 bioodpady kuchenne i ogrodowe,
 odpady z terenów zielonych, 
 odpady papieru i tektury opakowaniowe, 
 inne odpady papieru i tektury

Dla  bioodpadów  oraz  nieopakowaniowych  odpadów  papieru  i  tektury  nie  ustalono
wymaganych  stopni  recyklingu.  Poziomem  odniesienia  dla  oceny  zmniejszenia  zawartości
odpadów  biodegradowalnych  w  odpadach  składowanych  jest  rok  1995.  Z  unijnej  dyrektywy
składowiskowej  1999/31/EC  wynikają  jednoznaczne  wymagania  dotyczące  zmniejszenia  ilości
odpadów  biologicznie  rozkładalnych  usuwanych  na  składowiska.  Przyjmując  jej  założenia,
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zawartość  odpadów  biodegradowalnych  w  komunalnych  odpadach  składowanych  nie  może
przekroczyć: 

 w roku 2010 -  75 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,
 w roku 2013 - 50 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,
 w roku 2020 - 35 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995.

Tabela 33. Maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych możliwa do składowania w Gminie
Drobin  w poszczególnych latach.

Rok Ilość odpadów biodegradowalnych w Mg
w 2010 r. 572,6
w 2013 r. 381,7
w 2020 r. 267,2

Źródło Opracowanie własne Abrys

Zasadniczo w ramach Gminy Drobin  można realizować to poprzez:
 recykling biodegradowalnych frakcji surowcowych – papieru i tektury,
 recykling  organiczny  odpadów kuchennych  i  zielonych  –  kompostowanie  przydomowe

oraz kompostowanie lub fermentacja metanowa w instalacjach.

Recykling  odpadów  papieru  i  tektury  oraz  recykling  organiczny  odpadów  zielonych  nie
zapewnią wymaganego stopnia redukcji  masy składowanych odpadów biodegradowalnych.  Aby
spełnić postawione założenia dotyczące redukcji ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach
składowanych  konieczna  będzie,  poza  realizacją  przyjętych  założeń  dotyczących  selektywnej
zbiórki tektury i papieru oraz odpadów kuchennych i zielonych, kompostowanie przydomowe frakcji
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

W  latach  2008  –  2015  osiągnięcie  założonych  stopni  redukcji  masy  odpadów  ulegających
biodegradacji na terenie wiejskim gminy Drobin nastąpi poprzez następujące działania:

o popularyzacja  kompostowania  odpadów  organicznych  przez  mieszkańców  we  własnym
zakresie,

o edukacja  ekologiczna  w  zakresie  prowadzenia  kompostowania  w  przydomowych
kompostownikach, pokazanie możliwości zbudowania kompostownika najtańszym kosztem
np. skrzynia z desek,

o kompostowanie odpadów organicznych w kompostownikach przydomowych i wykorzystanie
kompostu na gruncie rolnym,

o skarmianie zwierząt domowych jadalnymi odpadami „kuchennymi”,
o zakup pojemników do selektywnej zbiórki  bioodpadów - zbieranie zmieszanych odpadów

komunalnych  systemem dwu pojemnikowym – odpady ulegające biodegradacji  zbierane
razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim pojemniku zbierane będą
wszystkie suche surowce wtórne.

W  latach  2008  –  2015  osiągnięcie  założonych  stopni  redukcji  masy  odpadów  ulegających
biodegradacji w mieście Drobin nastąpi poprzez następujące działania:

o popularyzacja  kompostowania  odpadów  organicznych  przez  mieszkańców  we  własnym
zakresie,

o edukacja  ekologiczna  w  zakresie  prowadzenia  kompostowania  w  przydomowych
kompostownikach, pokazanie możliwości zbudowania kompostownika najtańszym kosztem
np. skrzynia z desek,

o zabudowa  jednorodzinna  -  kompostowanie  odpadów  i  wykorzystanie  kompostu
w ogródkach przydomowych,

o zakup pojemników do selektywnej zbiórki  bioodpadów - zbieranie zmieszanych odpadów
komunalnych  systemem dwu pojemnikowym – odpady ulegające biodegradacji  zbierane
razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim pojemniku zbierane będą
wszystkie suche surowce wtórne.
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Kompostowaniu  można  poddać  ponad  35  %  odpadów  domowych,  czyli  w  wymiernym
stopniu  zmniejszyć  ilość  odpadów  wymagających  usunięcia  z  posesji,  a  co  z  tym  związane,
znacznie obniżyć koszty wywozu odpadów. 

Uważa się, że najlepsze efekty uzyskuje się kierując do kompostowania odpady ulegające
biodegradacji, takie jak:
 trawy,
 listowie drzew i krzewów,
 popielęgnacyjne  i  poużytkowe  części  roślin  ozdobnych  i  użytkowych,  z  rabat  ogródków

działkowych i przydomowych,
 popielęgnacyjne i poużytkowe części roślin z polowej i szklarniowej uprawy warzyw,
 rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,
 zepsute i przeterminowane pasze i środki żywności,
 trociny i kora drzewna,
 rozkładalne organiczne odpady domowe w skład których wchodzą:
 niekiedy także papier - głównie gazetowy i opakowaniowy.

Najprościej  proces  kompostowania  prowadzi  się  w  pryzmie  kompostowej  ułożonej
bezpośrednio na gruncie. Jednak pryzma taka nie jest zbyt estetyczna, przez co coraz rzadziej
znajduje zastosowanie w zabudowie jednorodzinnej.

Obecnie  na  rynku  dostępna  jest  szeroka  oferta  gotowych  urządzeń  do  przydomowego
kompostowania  bioodpadów.  Dostępne  są  kompostowniki  drewniane  i  z  tworzyw  sztucznych,
o pojemności od kilkuset litrów do ponad 1 m3. Rynek oferuje urządzenia o różnych rozwiązaniach
technicznych:  od  prostych  otwartych  skrzynek  bez  dna  do  kompostowników  zamkniętych
o izolowanych  termicznie  ścianach,  z  możliwością  regulacji  dostępu  powietrza.  Dostępne  są
urządzenia  z  dwoma  otworami  –  zasypowym  i  opróżniającym  -  do  ciągłego  prowadzenia
kompostowania oraz wyłącznie z otworem zasypowym do kompostowania w cyklach czasowych -
gotowy kompost usuwany jest po rozbieraniu całej kompostowanej masy.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania ważne jest stworzenie  optymalnych warunków dla
przebiegającego procesu. Dobry kompostownik powinien zapewnić:
 dobre napowietrzanie kompostowanego materiału,
 odprowadzanie nadmiaru wilgoci z pryzmy przy możliwości nawadniania materiału,
 dostępność do gotowego kompostu w trakcie trwania procesu,
 stałe warunki prowadzonego procesu, umożliwiające aktywność mikroorganizmów także przy

niekorzystnych warunkach pogodowych.

Tabela 34. Porównanie różnych rozwiązań kompostowania przydomowego

zalety wady

pryzma kompostowa
 brak nakładów inwestycyjnych
 możliwość dużego przerobu 

kompostu

 niska estetyka prowadzenia procesu
 konieczność uszczelnienia podłoża

prosty kompostownik
drewniany

 niskie koszty
 możliwość samodzielnego 

wykonania

 niska trwałość urządzenia
 proces prowadzony porcjowo
 konieczność uszczelnienia podłoża

„zaawansowany”
kompostownik

 wysoka trwałość urządzenia
 przyspieszony proces 

kompostowania
 ciągły proces kompostowania

 wysokie koszty inwestycyjne

Źródło: informacje własne Abrys

Dalsze  zmniejszenie  zawartości  frakcji  biorozkładalnych  w  odpadach  składowanych
realizowane bedzie przez:

 zwiększenie  skuteczności  selektywnej  zbiórki  frakcji  surowcowych  podatnych  na
biologiczny rozkład (papier i tektura),

 wydzielenie z frakcji grubej po mechanicznej obróbce odpadów mieszanych frakcji
surowcowych podatnych na biologiczny rozkład (papier i tektura),
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 przeznaczenie do produkcji  paliwa alternatywnego frakcji  grubej po mechanicznej
obróbce odpadów mieszanych, 

 termiczne  przekształcanie  całości  odpadów mieszanych  lub  części  pozostałej  po
mechaniczno-biologicznej obróbce odpadów,

6. Założone cele gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 tekst ujednolicony)
wprowadziła obowiązek przygotowywania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji
nie rzadziej niż co 4 lata.

Pierwszy krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO) przyjęty został uchwałą Nr 219 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2002 r. (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159). W 2006 r. dokonano jego
aktualizacji.

Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od 29 października
2002 r.  do  29 października  2004 r..  wykazało  niewielki  postęp  w  zakresie  poprawy gospodarki
odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi i komunalnymi osadami ściekowymi. Zawarto
w nim szereg rekomendacji, z których część została zrealizowana, a część jest w trakcie realizacji.
Do najważniejszych zrealizowanych rekomendacji należy przedstawienie przez Rząd Parlamentowi
propozycji nowelizacji ustaw związanych z gospodarką odpadami (I połowa 2005 r.), które miały na
celu m.in. ułatwienie gminom przejmowania od właścicieli  nieruchomości obowiązków w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zdyscyplinowanie samorządów w zakresie realizacji
prze nie ustawowych obowiązków.

Od  1  stycznia  2008  r.  zadania  w  zakresie  gospodarki  odpadami  będące  dotychczas
w kompetencjach wojewody zostały przeniesione do kompetencji  marszałka województwa. Dzięki
temu nastąpiło  skupienie  w jednym urzędzie  na szczeblu  województwa zadań w zakresie  m.in.
planowania  gospodarki  odpadami,  i  wydawania  decyzji,  co  powinno  korzystnie  wpłynąć  na
wdrażanie polityki województwa w zakresie gospodarki odpadami.

6.1. Cele przyjęte za KPGO 2010  

Ze względu na zgłaszane ze strony samorządów wnioski, aby w krajowym planie gospodarki
odpadami  określić  docelowy  system  gospodarki  odpadami  oraz  w  bardziej  konkretny  sposób
zadania,  przyjęto  nieco  odmienną  formułę  Krajowego  Planu  Gospodarki  Odpadami  2010
w porównaniu do pierwszego krajowego planu gospodarki odpadami. Plan obejmie pełny zakres
zadań  koniecznych  do  zapewnienia  zintegrowanej  gospodarki  odpadami  w  kraju  w  sposób
zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania
ekonomiczne  oraz  poziom  technologiczny  istniejącej  infrastruktury.  Plan  gospodarki  odpadami
obejmuje  odpady  powstające  w  kraju,  a  w  szczególności  odpady  komunalne,  odpady
niebezpieczne,  odpady  przemysłowe  i  inne  rodzaje  odpadów.  Plan  uwzględnia  tendencje  we
współczesnej gospodarce światowej, jak również krajowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego.

Nie przewiduje się generalnych zmian systemu gospodarowania poszczególnymi rodzajami
odpadów. Mogą wystąpić tylko korekty funkcjonujących systemów. Zgodnie z polityką ekologiczną
państwa głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarki odpadami są:

 wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, które
przyczynią się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia ilości odpadów
poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, zmniejszenia ilości odpadów kierowanych
na składowiska,

 sukcesywne  zwiększanie  stawek  opłat  za  składowanie  odpadów,  w  szczególności
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów,
które  można  poddać  procesom  odzysku,  w  tym  recyklingu,  a  także  wyeliminowanie
praktyk rekultywacji składowisk tego typu odpadami,

 kontynuacja  badań  nad  nowymi  technologiami,  przyczyniającymi  się  do  zapobiegania
i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania
na środowisko,

 wspieranie  wprowadzania  niskoodpadowych technologii  produkcji  oraz zapewniających
wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

 promowanie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego,
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 intensyfikacja  edukacji  ekologicznej  promującej  minimalizację  powstawania  odpadów
i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-
edukacyjnej w tym zakresie,

 wypracowanie  i  monitorowanie  rzeczywistych  wskaźników  wytwarzania  i  morfologii
odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

 wspieranie  wdrażania  efektywnych  ekonomicznie  i  ekologicznie  technologii  odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii  pozwalających na odzyskiwanie energii
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

 weryfikacja  lokalizacji  dotychczas  istniejących  składowisk  odpadów oraz  eliminowanie
uciążliwości  dla  środowiska  związanych  z  ich  składowaniem,  w  tym  zamykanie
i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa,

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

 wprowadzenie  instrumentów finansowych umożliwiających  realizację  zadań w zakresie
gospodarki  odpadami  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  dyscyplinujących
samorządy w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.

Celem dalekosiężnym wynikającym z krajowego planu gospodarki odpadami jest dojście do
systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni
realizowane  są  zasady  gospodarki  odpadami,  a  w  szczególności  zasada  postępowania
z odpadami  zgodnie  z  hierarchią  gospodarki  odpadami,  czyli  po  pierwsze  zapobiegania
i minimalizacji  ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych,
a po  drugie  wykorzystywania  właściwości  materiałowych  i  energetycznych  odpadów,  a  w
przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym
składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami.
Realizacja  tego celu umożliwi  osiągnięcie innych celów takich,  jak:  ograniczenie  zmian klimatu
powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez minimalizację emisji  gazów cieplarnianych
z technologii zagospodarowania odpadów czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym
kraju energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastępowanie spalania paliw kopalnych spalaniem
odpadów pochodzenia  roślinnego i  zwierzęcego.  W związku  z  powyższym,  zgodnie  z  polityką
ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:

 utrzymanie  tendencji  oddzielenia  wzrostu  ilości  wytwarzanych  odpadów  od  wzrostu
gospodarczego kraju PKB,

 zwiększenie  udziału  odzysku,  w  tym  w  szczególności  odzysku  energii  z  odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
 zamknięcie  do  końca  2009  r.  wszystkich  krajowych  składowisk  niespełniających

standardów Unii Europejskiej,
 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 stworzenie  kompleksowej  bazy  danych  o  wprowadzanych  na  rynek  produktach

i gospodarce odpadami w Polsce, 
przy  czym  wprowadzanie  zmian  prawa  będzie  ograniczone  do  niezbędnego  minimum,

wynikającego  z  konieczności  transpozycji  prawa  unijnego  oraz  potrzeby  wprowadzenia  zmian
wskazanych w niniejszym Krajowym planie. 

Ze względu na fakt, że kierunki zmian prawa ochrony środowiska są obecnie wyznaczane
głównie na poziomie Unii Europejskiej, jednym z głównych celów w zakresie gospodarki odpadami
staje się również aktywny udział Polski w pracach na forum Unii. Polska jako członek społeczności
międzynarodowej  podpisała  Konwencję  Sztokholmską  w  sprawie  trwałych  zanieczyszczeń
organicznych jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. 

Dla poszczególnych grup odpadów (tj.  odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych
i pozostałych odpadów) sformułowano poniżej przedstawione dodatkowe cele szczegółowe.

Odpady komunalne 

Przyjęto następujące cele:
 objęcie umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej

do końca 2008 r.,
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 zapewnienie  objęcia  wszystkich  mieszkańców  systemem  selektywnego  zbierania
odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Krajowym planie, najpóźniej
do końca 2008r.,

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych na
składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

o w 2010 r. więcej niż 75%,
o w 2013 r. więcej niż 50%,
o w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Odpady niebezpieczne

Odpady zawierające PCB
W okresie od 2007 do 2010 r.  celem jest  całkowite  zniszczenie  i  wyeliminowanie PCB

ze środowiska  poprzez  kontrolowane  unieszkodliwianie  PCB  oraz  dekontaminację  lub
unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB.

W okresie  od 2011 do 2018 r.  należy  dokonać likwidacji  odpadów zawierających  PCB
o stężeniu poniżej 50 ppm.

Oleje odpadowe
W  latach  2007-2018  utrzymanie  poziomu  odzysku  na  poziomie  co  najmniej  50%,

a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%.

Zużyte baterie i akumulatory
Zgodnie  z  polityką  ekologiczną  państwa  celem  nadrzędnym  jest  rozbudowa  systemu

odzysku  i  unieszkodliwiania  zużytych  baterii  i  akumulatorów  ukierunkowanego  na  całkowite
wyeliminowanie ich składowania.

W okresie od 2007 do 2010 r. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu
(zdefiniowane w ustawie  z  dnia  11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.
2007 nr 90 poz. 607 tekst ujednolicony)

W okresie od 2011 do 2018 r. stawia się następujące cele:
 osiąganie  poziomów  zbierania  i  recyklingu  (zdefiniowanych  i  określonych  w  nowej

dyrektywie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  baterii  i  akumulatorów  oraz
zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywą 91/157/EWG),
o minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów

Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. . zgodnie z art. 10 ust.2 lit. a,
o minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do

2016 r.. zgodnie z art. 10 ust.2 lit. b,
o minimalnego  poziomu  recyklingu  w  wysokości  65%  średniej  wagi  baterii

i akumulatorów  ołowiowo-kwasowych,  w  tym  recykling  zawartości  ołowiu
w najwyższym,  technicznie  możliwym  do  osiągnięcia  stopniu  przy  jednoczesnym
unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 ust.4,

o minimalnego  poziomu  recyklingu  w  wysokości  75%  średniej  wagi  baterii
i akumulatorów  niklowo-kadmowych,  w  tym  recykling  zawartości  kadmu
w najwyższym,  technicznie  możliwym  do  osiągnięcia  stopniu  przy  jednoczesnym
unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 ust.4,

o minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii
i akumulatorów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 ust.4,

 ustanowienie od 2008 r. (czyli  2 lata od wprowadzenia dyrektywy) zakazu wprowadzania
do obrotu:
o wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci,

bez  względu  na  to,  czy  są  wmontowane  do  urządzeń,  z  wyłączeniem  ogniw
guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo,

o baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu,
w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów
przenośnych przeznaczonych do użytku w:

 systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym,
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 sprzęcie medycznym,
 elektronarzędziach bezprzewodowych.

 ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd).

Odpady medyczne i weterynaryjne
W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem będzie podniesienie efektywności  selektywnego

zbierania  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  (w  tym  segregacji  odpadów  u  źródła
powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu
odpadów niebezpiecznych.

Pojazdy wycofane z eksploatacji
Zgodnie  z  polityką  ekologiczną  państwa  celem  nadrzędnym  jest  zapewnienie  pełnej

skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
odzysku,  w  tym  recyklingu,  odpadów  powstających  z  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji.
W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2007 r. do 2018
r.:

 dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r.
poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 75 % i 70 % masy pojazdów
przyjętych do stacji demontażu w skali roku,

 dla  pozostałych  pojazdów  osiągnięcie  po  1  stycznia  2006  r.  poziomów  odzysku
i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 85
% i 80 % masy pojazdów przyjętych w skali roku,

 uzyskanie  w  okresie  od  1  stycznia  2015  r.  poziomów odzysku  i  recyklingu  pojazdów
wycofanych  z  eksploatacji  w  wysokości  odpowiednio  co  najmniej  95  % i  85  % masy
pojazdów przyjętych w skali roku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zgodnie  z  polityką  ekologiczną  państwa  celem  nadrzędnym  jest  rozbudowa  systemu

odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego
na całkowite wyeliminowanie jego składowania.

W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2007 r.
do 2018 r.:

 osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:
 dla  zużytego  sprzętu  powstałego  ze  sprzętu  w  postaci  wielkogabarytowych  urządzeń

gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:
o poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,
o poziomu  recyklingu  części  składowych,  materiałów  i  substancji  pochodzących

ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;
 dla  zużytego  sprzętu  powstałego  ze  sprzętu  w  postaci  sprzętu  teleinformatycznego,

telekomunikacyjnego i audiowizualnego:
o poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,
o poziomu  recyklingu  części  składowych,  materiałów  i  substancji  pochodzących

ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;
 dla  zużytego  sprzętu  powstałego  ze  sprzętu  w  postaci  małogabarytowych  urządzeń

gospodarstwa  domowego;  sprzętu  oświetleniowego;  narzędzi  elektrycznych
i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych;
zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

o poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,
o poziomu  recyklingu  części  składowych,  materiałów  i  substancji  pochodzących

ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;
 dla  zużytych  gazowych  lamp  wyładowczych  -  poziomu  recyklingu  części  składowych,

materiałów i  substancji  pochodzących  ze  zużytych  lamp w wysokości  80  % masy  tych
zużytych lamp.

 osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok.
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Pozostałe odpady
Zużyte opony
W  okresie  od  2007  r.  do  2018  r.  celem  nadrzędnym  jest  rozbudowa  systemu

zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągniecie poziomów odzysku i recyklingu zużytych
opon:

2007 r. – odzysk - 75%; recykling – 15%
2010 r. – odzysk - 85%; recykling – 15%
2018 r. – odzysk - 100%; recykling – 20%

Odpady  z  budowy,  remontów  i  demontażu  obiektów  budowlanych  oraz  infrastruktury
drogowej

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego
zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej  do odzysku,  aby osiągnąć następujące poziomy odzysku:  50% w 2010 r.  oraz 80%
w 2018 r.

Komunalne osady ściekowe
W  perspektywie  do  2018  r.  podstawowe  cele  w  gospodarce  komunalnymi  osadami

ściekowymi są następujące:
 całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych,
 zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem

do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,
 maksymalizacja  stopnia  wykorzystania  substancji  biogennych  zawartych  w  osadach  przy

jednoczesnym  spełnieniu  wszystkich  wymogów  dotyczących  bezpieczeństwa  sanitarnego
i chemicznego, zgodnie z celami przedstawionymi na Rysunku 1 poniżej:

Rysunek  4  Zmiany  w  strukturze  odzysku  i  unieszkodliwiania  osadów  z  komunalnych
oczyszczalni ścieków w perspektywie do 2018 r.

Odpady opakowaniowe

 Zmniejszenie udziału odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych.
 Wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

67



Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Drobin

Uzyskanie następujących poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z podziałem na
poszczególne rodzaje materiału opakowaniowego latach 2008 - 2014 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 35. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2014.

L.p.

Rodzaj produktu z
którego powstał

odpad

do 2008 do 2010 do 2014
poziom % poziom % poziom %

odzysk recykling odzysk recykling odzysk recykling

1
Opakowania 
(ogółem) 50 27 53 35 60 55

2
Opakowania z 
tworzyw sztucznych - 16* - 18* - 22,5*

3
Opakowania z 
aluminium - 41 - 45 - 50

4 Opakowania ze stali - 25 - 33 - 50

5
Opakowania z 
papieru i tektury - 49 - 52 - 60

6
Opakowania ze 
szkła - 39 - 43 - 60

7
Opakowania z 
drewna - 15 - 15 - 15

* do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany 
z tworzywa sztucznego
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752)

6.2. Cele przyjęte za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 

Odpady komunalne
W  oparciu  o  przedstawione  w  KPGO  2010  cele  oraz  zapisy  wynikające  z  uregulowań

prawnych, w zakresie odpadów komunalnych wytwarzanych w Województwie Mazowieckim określone
zostały szczegółowe cele do osiągnięcia w horyzoncie krótkookresowym na lata 2007 – 2011 oraz
horyzoncie długookresowym na lata 2012-2015.

Cele krótkookresowe 2007-2011

o Wspieranie  działań  w  zakresie  zwiększenia  świadomości  ekologicznej  mieszkańców
Województwa Mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami
komunalnymi.

o Wspieranie  działań  w  zakresie  objęcia  wszystkich  mieszkańców  województwa
zorganizowanym zbieraniem odpadów do końca 2007 roku.

o Wspieranie  działań  w  zakresie  objęcie  wszystkich  mieszkańców  województwa  systemem
selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do końca 2007 roku, w zakresie:

o odpadów zielonych z parków i ogrodów,
o papieru i tektury,
o odpadów opakowaniowych ze szkła,
o tworzyw sztucznych i metali,
o odpadów  niebezpiecznych  w  strumieniu  odpadów  komunalnych  (w  tym:  zużytych

baterii  i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,
przeterminowanych leków, chemikaliów),

o odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych.
o Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów

odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
o odpadów wielkogabarytowych na poziomie 45%,
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o odpadów niebezpiecznych na poziomie 20%,
o odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%.

o Wspieranie  ograniczenia  kierowania  na  składowiska  odpadów  komunalnych
niesegregowanych i nieprzetworzonych.

o Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających standardów UE,
o Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie

więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(w stosunku do roku 1995).

o Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.
o Wspieranie  działań  na  rzecz  zwiększenia  odzysku  energetycznego  i  materiałowego

i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów, poprzez budowę instalacji spełniających
wymagania BAT w tym zwłaszcza budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów
komunalnych w aglomeracji warszawskiej i radomskiej,

o Kontynuacja  porządkowania systemu gospodarki  odpadami komunalnymi w województwie,
ze szczególnym  wspieraniem  zintegrowanych  regionalnych  systemów  gospodarki
obejmujących gminy województwa.

Cele długookresowe 2012-2015
o Kontynuacja  działań  na  rzecz  zwiększenia  świadomości  ekologicznej  mieszkańców

Województwa Mazowieckiego.
o Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów

odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
o odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,
o odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,
o odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, odzysk 60%, recykling 55% - 80%.

o Wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
o Zmniejszenie  ilości  funkcjonujących  składowisk  odpadów  komunalnych  na  terenie

województwa  do  15  składowisk  regionalnych,  stanowiących  część  integralną  systemu
gospodarki odpadami.

o Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie
więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(w stosunku do roku 1995).

o Wspieranie działań do składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych).
o Wspieranie  rozwoju  i  wdrażanie  nowoczesnych  technologii  odzysku  i  unieszkodliwiania

odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów w aglomeracji  warszawskiej
oraz radomskiej i płockiej

o Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów komunalnych do
max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.
W zakresie  odpadów niebezpiecznych  w strumieniu  odpadów komunalnych  wytwarzanych

w Województwie  Mazowieckim,  określone  zostały  szczegółowe  cele  przewidziane  do  osiągnięcia
w horyzoncie krótkookresowym na lata 2007 – 2011 oraz długookresowym na lata 2012-2015.

Cele krótkookresowe 2007-2011
o Rozwój  selektywnego  zbierania  odpadów  niebezpiecznych  występujących  w  strumieniu

odpadów komunalnych.
o Edukacja  ekologiczna  mieszkańców  gminy  w  zakresie  zagrożeń,  jakie  stwarza

niekontrolowane przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska.
o Osiągnięcie w 2011 r.  zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych

(ze strumienia odpadów komunalnych) - 20%.

Cele długookresowe 2012-2015
o Dalszy  rozwój  selektywnego  systemu  zbierania  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia

komunalnych.
o Kontynuacja edukacji ekologicznej.
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o Osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i  recyklingu odpadów niebezpiecznych
(ze strumienia odpadów komunalnych) - 35%.

Odpady opakowaniowe
Główne  cele  w  zakresie  gospodarki  odpadami  opakowaniowymi  w  okresie  2007-2015  są

zgodne  z  unijnymi  i  krajowymi  regulacjami  w  zakresie  gospodarki  odpadami  opakowaniowym.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat2012-
2015”  w  obszarze  odpadów  opakowaniowych  przewiduje,  że  system  gospodarki  odpadami
opakowaniowymi  w skali  województwa  powinien zapewnić  osiągnięcie  następujących  minimalnych
poziomów odzysku i recyklingu:

o do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%,
o do końca 2014 r. odzysku w wysokości 60%, recyklingu 55-80 %.

Cele krótkoterminowe 2007 – 2011
o nasilenie  działań  informacyjno-edukacyjnych  mających  na celu  zapobieganie  powstawaniu

odpadów  opakowaniowych  oraz  propagowanie  odzysku  i  recyklingu  odpadów
w Województwie Mazowieckim;

o zmniejszenie  ilości  odpadów  opakowaniowych  wydzielonych  ze  strumienia  odpadów
komunalnych kierowanych na składowiska odpadów;

o wspieranie działań mających na celu wdrażania systemów selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych  oraz  zwiększenie  efektywności  istniejących  systemów  selektywnego
zbierania odpadów opakowaniowych w gminach Województwa Mazowieckiego;

o doskonalenie systemu monitoringu odpadów opakowaniowych poprzez rozbudowę i kontrolę
bazy danych dotyczących odpadów opakowaniowych;

o wdrażanie  rejestru  przedsiębiorców  zajmujących  się  recyklingiem,  odzyskiem  oraz
unieszkodliwianiem odpadów opakowaniowych;

o współpraca z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu wdrażania i rozwoju
systemów zbierania odpadów opakowaniowych;

o dążenie  do  wzrostu  liczby  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  opakowaniowych  oraz
rozbudowy  i  realizacji  nowych  inwestycji  zapewniającej  odzysk  energii  z  odpadów
z jednoczesnym odzyskiem ciepła i elektryczności.

Cele długoterminowe 2012 - 2015
o kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu

odpadów  opakowaniowych  oraz  propagowanie  odzysku  i  recyklingu  odpadów
w Województwie Mazowieckim;

o doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych
w gminach Województwa Mazowieckiego w celu uzyskania wymaganych poziomów odzysku
i recyklingu;

o  prowadzanie systemu monitoringu odpadów opakowaniowych;
o  kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu jak

najlepszego funkcjonowania systemów zbierania odpadów opakowaniowych;
o wspieranie  działań  mających  na  celu  rozbudowę  oraz  realizację  nowych  inwestycji

zapewniających  recykling,  odzysk,  w  tym  odzysk  energii  z  odpadów  z  jednoczesnym
odzyskiem ciepła i elektryczności.

6.3. Cele przyjęte za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami 

Cele krótkoterminowe 2008-2012

Cel:
Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbierania odpadów.
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Zadania
o Przestrzeganie przyjętego przez gminę systemu zbierania odpadów.
o Aktualizacja regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach.
o Objęcie umowami na odbiór odpadów 100% mieszkańców.
o Wzmożony  nadzór  i  kontrola  nad  gospodarką  odpadami  w  gospodarstwach

indywidualnych, zakup i rozmieszczenie pojemników.
o Edukacja ekologiczna.

Cel:
Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu selektywną zbiórką odpadów w zakresie:

o odpadów zielonych z parków i ogrodów,
o papieru i tektury,
o odpadów opakowaniowych ze szkła,
o tworzyw sztucznych i metali,
o odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych,
o odpadów wielkogabarytowych i budowlano remontowych.

Zadania
o Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów.
o Uruchomienie  linii  do  segregacji  odpadów  na  składowisku  w  Cieszewie,  gmina

Drobin.
o Zorganizowanie Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) .
o Zakup i rozmieszczenie pojemników.
o Rozwój systemu „workowego” na wsiach i w zabudowie jednorodzinnej
o Edukacja ekologiczna i działalność propagandowa.

Cel:
Zapewnienie zakładanych poziomów odzysku odpadów w wysokości:

o wielkogabarytowych-45%,
o budowlanych–15% 
o wyselekcjonowanych z komunalnych,
o niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych – 20%,
o opakowaniowych:

o odzysk – 60%,
o recykling – 55%-80%

Zadania
o Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
o Opracowanie  strategii  działania,  w  tym  rozbudowa  regionalnych  centrów

gospodarowania  odpadami  (Cieszewo,  Kobierniki)  i  oraz  rozwój  i  powstawanie
nowych firm zajmujących się zbieraniem, segregacją i transportem odpadów.

o Budowa PDGO.

Cel:
Intensyfikacja  działań  w  zakresie  zamykania,  rekultywacji  lub  modernizacji  składowisk

odpadów komunalnych.
Zadanie

o Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Grabowcu gm. Słubice.

Cel:
Skierowanie na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż

63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do
1995 r.).

Zadanie
o Stworzenie lokalnego systemu kompostowania odpadów organicznych. Wspieranie

rozwoju  lokalnych  kompostowni  wykorzystujących  selektywne  zbieranie  odpadów
we własnym zakresie (odpady kuchenne, odpady zielone) przez odpowiednie akcje
władz gmin i powiatu. Edukacja ekologiczna.
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Cel:
Minimalizacja  ilości  składowanych  odpadów  oraz  uzyskanie  maksymalnych  poziomów

odzysku i recyklingu odpadów; ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko.
Zadanie

o Rozwój selektywnej zbiórki odpadów.
o Rozważenie  możliwości  zastosowania  termicznej  metody  unieszkodliwiania

odpadów lub wprowadzenie alternatywnych technologii odzysku i unieszkodliwiania
odpadów.

o Stworzenie  regionalnego  systemu  segregacji,  kompostowania  i  unieszkodliwiania
odpadów komunalnych poprzez stworzenie 2 centrów gospodarki odpadami w:

- Cieszewie, gm. Drobin,
- ZUOK w Kobiernikach, gm. Stara Biała.

Cel:
Likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie odpadów.
Zadanie

o Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk”.

Cel:
Doskonalenie lokalnego systemu gospodarki odpadami
Zadania

o Analiza i weryfikacja działania istniejącego systemu gospodarowania odpadami.
o Działania edukacyjne.

Cel:
Zainicjowanie  procesu  budowy  instalacji  do  termicznego  przekształcania  odpadów

komunalnych
Zadania

o Wybór lokalizacji.
o Uzyskanie pozwolenia na budowę

Cel:
Sukcesywne  wdrażanie  wdrożenie  zintegrowanego  regionalnego  systemu  gospodarki

odpadami komunalnymi
Zadania

o Utworzenie  Zespołu  Osobowego  dla  potrzeb  koordynacji  i  uzgodnień  wspólnych
działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w obszarze płockim.

o Rozbudowa  i  modernizacji  regionalnych  centrów  gospodarowania  odpadami  w
Kobiernikach gm. Stara Biała i Cieszewie.

Cele długoterminowe 2013-2016

Cel:
Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu

płockiego.
Zadanie

o Organizowanie  szkoleń,  prelekcje,  konkursów.  Propagowanie  prawidłowej
gospodarki odpadami komunalnymi poprzez środki masowego przekazu.

Cel:
Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów

odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
o odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,
o odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,
o odpadów  opakowaniowych  –  odzysk  60%,  odzysk  60%,  recykling  55%

-80%.
Zadania
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o Analiza  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  i  wprowadzenie  w  nim
zmian.

o Zwiększenie ilości i dostępu do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
o Edukacja ekologiczna.

Cel:
Wspieranie rozwoju regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Zadania
o Pozyskiwanie środków na rozwój centrów gospodarki odpadami.
o Nadzór gmin nad realizowaniem obowiązków wynikających z zezwoleń na odbieranie

odpadów komunalnych .
o Propagowanie działalności regionalnych zakładów gospodarki odpadami komunalnymi

w Kobiernikach i w Cieszewie.

Cel:
Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych
Zadania
o Budowa instalacji
o Oddanie obiektu do użytkowania

Cel:
Zmniejszenie ilości funkcjonujących składowisk odpadów komunalnych na terenie powiatu

do 2 składowisk  regionalnych,  stanowiących  część  integralną regionalnych centrów gospodarki
odpadami

Zadanie
o Zamknięcie składowiska odpadów w Wilczkowie gm. Wyszogród

Cel:
Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych

nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w
stosunku do roku 1995).

Zadania
o Rozwój systemu zbierania odpadów biodegradowalnych.
o Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Cel:
Wspieranie działań w zakresie składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych).
Cel:
Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów komunalnych do

max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014
Zadania
o Rozwój regionalnych zakładów gospodarki odpadami.
o Intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów.
o Kontrola nad prawidłową. działalnością PDGO.

Cel
Pełne wdrożenie zintegrowanego regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Zadanie
o Zakończenie  rozbudowy  i  modernizacji  regionalnych  zakładów  gospodarowania

odpadami w Kobiernikach gm. Stara Biała i Cieszewie.

6.4. Zakładane cele dla Gminy Drobin 

Odpady komunalne

Cele krótkoterminowe 2008-2012
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1. Objęcie wszystkich mieszkańców Miasta i  Gminy Drobin zorganizowanym systemem zbierania
odpadów.

2. Objęcie umowami na odbiór odpadów 100% mieszkańców.
3. Wzmożony  nadzór  i  kontrola  nad  gospodarką  odpadami  w  gospodarstwach  indywidualnych,

zakup i rozmieszczenie pojemników.
4. Edukacja ekologiczna mieszkańców, dzieci i młodzieży.
5. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów.
6. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

o Uruchomienie  linii  do  segregacji  odpadów  na  składowisku  w  Cieszewie,  gmina
Drobin.

o Zorganizowanie Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) .
o Zakup i rozmieszczenie pojemników.
o Edukacja ekologiczna i działalność propagandowa.
o Wspieranie rozwoju lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywne zbieranie

odpadów we własnym zakresie (odpady kuchenne, odpady zielone). 

Cele długoterminowe 2013-2015
1. Kontynuacja  działań  na  rzecz zwiększenia  świadomości ekologicznej  mieszkańców  Miasta

i Gminy Drobin.
2. Propagowanie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez lokalne środki przekazu.
3. Doskonalenie  systemu  selektywnego  zbierania  w  celu  osiągnięcia  odpowiednich  poziomów

odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
o odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,
o odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,
o odpadów opakowaniowych
o odzysk 60%, odzysk 60%, recykling 55% -80%.

4. Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i wprowadzenie w nim zmian.
5. Rozwój systemu zbierania odpadów biodegradowalnych. Podnoszenie świadomości ekologicznej

mieszkańców.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Cele krótkookresowe 2008 – 2012
1. Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów

komunalnych:
2. Intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów.
3. Utworzenie PDGO.
4. Edukacja ekologiczna.
5. Osiągnięcie w 2011 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych (ze

strumienia odpadów komunalnych) - 20%.
6. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie zagrożeń, jakie stwarza niekontrolowane

przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska.
7. Propagowanie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez lokalne środki przekazu.

(Ulotki,  broszury, Lokalny Biuletyn Informacyjny KONTAKT, tablice ogłoszeń, poprzez sołtysów
itp.)

Cele długookresowe 2012 – 2015
1. Dalszy  rozwój  selektywnego  systemu  zbierania odpadów  niebezpiecznych

ze strumienia komunalnych.
2. Analiza funkcjonowania przyjętego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
3. Rozwój PDGO.
4. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Kontynuacja edukacji ekologicznej.
5. Propagowanie prawidłowej gospodarki odpadami.
6. Osiągnięcie  docelowo  zakładanych  limitów odzysku  i  recyklingu  odpadów niebezpiecznych (ze

strumienia odpadów komunalnych) - 35%.
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Osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych oraz komunalnych
ulegających biodegradacji w poszczególnych latach będzie praktycznie niewykonalne w przypadku
realizacji tych działań przez gminy w sposób samodzielny i niesystemowy.

Niepełna  realizacja  obowiązku  selektywnego  zbierania  odpadów,  a  także  przekraczanie
limitów dozwolonego składowania odpadów biodegradowalnych  na składowiskach  będą karane
przez WIOŚ w wysokościach określonych w art. 79a ustawy o odpadach.

7. Projektowany  system  gospodarki  odpadami  (zbieranie,  transport,  odzysk
i unieszkodliwianie)

Przyjęto  zasadnicze  założenie,  że  gospodarka  odpadami  w  Gminie  Drobin  będzie
realizowana  jako system zintegrowany, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zintegrowana gospodarka odpadami jest procesem systematycznego wdrażania rozwiązań
organizacyjnych  technologicznych  i  strategicznych,  zapewniających  minimalizację  wytwarzania
odpadów oraz racjonalny odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich wytwarzanych odpadów przy
spełnieniu wymagań ochrony środowiska oraz minimalizacji całkowitych kosztów. 

Wdrożenie  zintegrowanej  gospodarki  odpadami  powinno  opierać  się  na  pięciu
podstawowych zasadach, tj.:

 uwzględnieniu  w  planowaniu  koncepcji  gospodarki  odpadami  kombinacji  wielu
metod postępowania z nimi (odzysku, unieszkodliwiania). 

 przeanalizowaniu  kilku  scenariuszy  o  zróżnicowanych  udziałach  poszczególnych
metod postępowania z odpadami, a następnie wyborze optymalnego scenariusza
przy uwzględnieniu kryteriów technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych.

 uwzględnieniu  w  planowaniu  zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami
wszystkich  uwarunkowań,  w  tym:  politycznych,  społeczno-gospodarczych,
technicznych, technologicznych, finansowych, organizacyjnych, środowiskowych.

 bieżącym  monitoringu  i  kontroli  systemu  w  trakcie  jego  realizacji  i  eksploatacji,
reagowanie  na  zmiany  uwarunkowań,  które  stanowiły  podstawę  opracowania
systemu gospodarki  odpadami  (w  tym np.  ilości,  składu  i  właściwości  odpadów,
podstaw  prawnych  gospodarki  odpadami,  analiz  marketingowych  dotyczących
odzyskiwanych surowców, energii itp.) i wprowadzanie niezbędnych korekt.

 uzyskaniu społecznej akceptacji dla projektowanej systemu gospodarki odpadami.
Prawidłowa gospodarka odpadami należy do zasadniczych problemów ochrony środowiska.

Nowa polska legislacja z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami postawiła szereg
wymagań dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu. Do zasadniczych instrumentów, które
umożliwią rozwój  racjonalnej gospodarki  odpadami, należy zaliczyć opracowywanie i  wdrażanie
planów gospodarki odpadami na wszystkich poziomach podziału administracyjnego kraju, od skali
krajowej do poziomu gminnego. 

7.1. Projektowany system gospodarki odpadami

Przez wiele lat problematyka gospodarki odpadami nie była dostrzegana wśród zagadnień
ochrony środowiska, a nawet była bagatelizowana. Taka polityka spowodowała liczne zaniedbania
w tej  dziedzinie,  których  skutki  odczuwane są  do dziś.  Zaistniała  sytuacja  wymagała  podjęcia
natychmiastowych działań. Jednym z kierunków, na drodze do ograniczania uciążliwości odpadów,
jest  tworzenie  planów  gospodarki  odpadami,  które  wytyczają  cele  i  działania  prowadzące
do osiągnięcia właściwego stanu gospodarowania odpadami.

Dostrzegając potrzebę prowadzenia jednolitego systemu zarządzania gospodarką odpadami
oraz  realizując  obowiązek  ustawowy  Starosta  Płocki  opracował  w  2003  roku  pierwszy  Plan
gospodarki  odpadami dla powiatu płockiego, który stanowił  integralną cześć Programu ochrony
środowiska.  W  2007  roku  opracowano  sprawozdanie  z  realizacji  Planu,  które  pozwoliło  na
zidentyfikowanie głównych problemów w gospodarce odpadami w powiecie płockim oraz wskazało
kierunki działań, które powinny być podjęte.

Przedłożone  sprawozdanie  oraz  obowiązek  ustawowy  skłoniły  Starostę  Płockiego  do
opracowania aktualizacji  Planu gospodarki  odpadami dla  powiatu  płockiego na lata  2008-2012
z uwzględnieniem  lat  2013-2016.  W  Planie  określono  krótko  i  długookresową
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strategię gospodarowania  odpadami  wskazując  cele  szczegółowe,  które  należy  osiągać
w określonych przedziałach czasowych.

Gmina  Drobin  należy  do  Powiatu  Płockiego  dlatego  tez  projektowany  dla  niej  system
gospodarki odpadami musi uwzględniać zapisy z Planu Powiatowego. Ponadto jedynie regionalne
rozwiązania ponadgminne mają szanse powodzenia i realizacji. 

Główny kierunek działań to zapobieganie powstawaniu odpadów, a kiedy to jest niemożliwe
należy  odpady w pierwszej  kolejności  odzyskiwać,  a  dopiero  w  ostateczności  unieszkodliwiać.
Najmniej pożądaną metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie.

Gospodarka  odpadami  jest  bardzo  skomplikowaną  gałęzią  gospodarki,  a  sprawne  nią
zarządzanie  zależy  od  współdziałania  wielu  czynników.  Jednak  największą  rolę  odgrywają
poszczególni  obywatele,  dlatego  też jednym z priorytetowych  zadań określonych  w planie  jest
szeroko  zakrojona  edukacja  ekologiczna  mieszkańców.  To  właśnie  na  mieszkańcach  powiatu
spoczywa obowiązek segregacji  odpadów „u źródła” co pozwoli  na znaczne ograniczenie ilości
odpadów deponowanych na składowiskach. Ważne jest również, żeby każdy mieszkaniec powiatu
miał  podpisaną  umowę  z  uprawnionym  odbiorcą  odpadów  komunalnych  i  ją  realizował.
Wyeliminuje to powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów. W gospodarce odpadami perforowane
są  działania  na  rzecz  integracji  systemu  gospodarowania  odpadami  w  regionach.  Zgodnie
z Planem wojewódzkim Mazowsze zostało podzielone na 6 Regionalnych Obszarów Gospodarki
Odpadami. Powiat płocki został zaliczony do Obszaru Płockiego.

Rysunek 5. Proponowane obszary gospodarowania odpadami na terenie Województwa 
Mazowieckiego. (według WPGO)

76



Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Drobin

Podstawowymi  ogniwami  systemu  gospodarki  odpadami  w  powiecie  płockim  a  więc
i w gminie Drobin będą:

o segregacja odpadów „u źródła”,
o Regionalne Zakłady Gospodarowania Odpadami (RZGO),
o Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)
o jedna stacja przeładunkowa odpadów komunalnych.

Jednym z priorytetowych celów przyjętych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami jest
zamykanie składowisk odpadów, które nie mogą zostać dostosowane do wymogów prawa. Tylko
w 2007  r.  zamknięto  2  składowiska  odpadów  w  Łącku  i  Gąbinie.  Obecnie  prowadzone  jest
postępowanie w celu zamknięcia, niefunkcjonującego już od lat, składowiska odpadów w Rogowie
gmina Bulkowo. W 2008 r. zostanie zamknięte składowisko odpadów w Grabowcu gm. Słubice.
W przypadku nie spełnienia wymogów obowiązujących w prawie do 31 grudnia 2009 r. zamknięte
zostanie  również  składowisko  odpadów  w  Wilczkowie  gm.  Wyszogród.  Planuje  się  budowę
instalacji  do  termicznego  przekształcania  odpadów.  Rozbudowie  ulegną  składowiska  odpadów
w Cieszewie  gmina  Drobin  i  Kobiernikach gmina  Stara  Biała.  Planowana jest  również  budowa
składowiska  odpadów  azbestowych  co  obniży  koszty  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów
zawierających azbest w powiecie płockim.

W ramach Obszaru Płockiego będą funkcjonowały 2 Regionalne Zakłady Gospodarowania
Odpadami (RZGO) zlokalizowanych w: Cieszewie, gm. Drobin oraz ZUOK w Kobiernikach. Obiekty
wyposażone  będą  w  segregatornię,  kompostownię  oraz  składowisko  balastu.  Eksploatatorzy
obydwóch Zakładów projektują rozbudowę i modernizację istniejących obiektów.

W  obydwu  Zakładach  planuje  się  organizację  punktów  zbierania  odpadów
wielkogabarytowych,  niebezpiecznych  wyselekcjonowanych  z  odpadów  komunalnych  oraz
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Planuje się również budowę kompostowni w Cieszewie oraz polepszenie pracy kompostowni
w Kobiernikach.

Zgodnie  z  ustaleniami  WPGO  w  Regionie  Płockim  planuje  się  zastosowanie  metody
termicznej. Byłaby to instalacja, która unieszkodliwiłaby również odpady wytworzone w procesach
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych niesegregowanych. Ostateczny
wybór opcji unieszkodliwiana termicznego powinien zostać sprecyzowany w stosownych studiach
wykonalności,  biorących  pod  uwagę  przede  wszystkim  efektywność  ekonomiczną  inwestycji.
Zgodnie  z  informacją  uzyskaną od eksploatatorów ZUOK w Kobiernikach i  Spółki  Komunalnej
Remondis Drobin w Cieszewie obydwa Zakłady biorą pod uwagę możliwość zastosowania metody
termicznej unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Rozważana jest również możliwość budowy
instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Płocku.

W  związku  z  zapisami  WPGO  w  Planie  Gospodarki  Odpadami  w  powiecie  płockim
przewidziano  budowę  instalacji  do  termicznego  unieszkodliwiania  odpadów.  Preferowanym
kierunkiem ograniczenia  ilości  deponowanych  odpadów komunalnych  na składowiskach  będzie
budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów w Obszarze Płockim zlokalizowanym na
terenie Zakładu Utylizacji  Odpadów Komunalnych w Kobiernicach k/Płocka (ZUOK) lub w jego
pobliżu.

Metody  mechaniczno-biologiczne  stosowane  będą  w  obszarach  słabo  zurbanizowanych,
w których źródła wytwarzania odpadów komunalnych są silnie rozproszone.

Głównym kierunkiem postępowania w zakresie odpadów niebezpiecznych: azbestu, baterii
i akumulatorów,  odpadów  sprzętu  elektrycznego  elektronicznego,  odpadów  medycznych
i weterynaryjnych  oraz  przepracowanych  olejów  z  tymi  odpadami  jest  ich  odzysk  i  recykling.
Osiąganie  zakładanych  poziomów odzysku  i  recyklingu  wynika  z  przepisów  prawa  krajowego
i Wspólnoty Europejskiej.

Ważnym  problemem  w  powiecie  płockim  są  osady  ściekowe  i  odpady  remontowo-
budowlane, które muszą być głównie odzyskiwane.

Aby  osiągnąć  zakładane  cele  należy  wykonać  szereg  działań,  które  wymagają
niejednokrotnie  dużych  nakładów  finansowym.  Ważnym  zadaniem,  jakie  stoi  głównie  przed
wójtami,  burmistrzami  i  przedsiębiorcami  jest  pozyskanie  środków  na  realizację  zadań
inwestycyjnych  i  nie  inwestycyjnych  określonych  w  Powiatowym  Planie.  Starosta  Płocki
dostrzegając  pilną  potrzebę  poprawy  sytuacji  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  dołoży
wszystkich  starań  i  wykorzysta  istniejące  możliwości  do  promowania  działań  proekologicznych
w gospodarce odpadami zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju w powiecie płockim.
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Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy
Drobin kierowano się następującymi przesłankami:

1.  Docelowym  rozwiązaniem dla  Gminy  Drobin  zgodnie  z  zapisami  w  WPGO dla
województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Płockiego będzie RZGO w Cieszewie.
2. Gminy korzystające z usług RZGO powinny być w zgodzie  z zasadą „bliskości”
wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2007 nr. 39 poz.
251  z  późń.  zm.).Przyjęto,  że  optymalna  odległość  centrum  gminy  (po  drogach)
nie będzie  większa  niż  50  km  od  Zakładów  W  przypadku  konieczności  dowozu
odpadów  (lub  surowców)  z większej  odległości,  należy  rozważyć  budowę  stacji
przeładunkowych.
3. Założono, że z poszczególnych gmin wszystkie odpady będą kierowane do RZGO,
natomiast pozostały balast będzie składowany na lokalnych składowiskach do czasu
ich  wypełnienia  lub  konieczności  ich  zamknięcia  z  innych  powodów.  W  takim
przypadku pozostałe odpady komunalne kierowane będą na najbliższe funkcjonujące
składowisko lub na składowiska przy RZGO.
4.  Zebrane  selektywnie  odpady  komunalne  (odpady  organiczne,  surowce  wtórne)
poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii).
Pozostałe odpady (tzw. odpady komunalne niesegregowane) oraz odpady z procesów
przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, składowane będą na składowiskach.
5.  Na  terenach  z  zabudową  jednorodzinną  preferowane  będzie  kompostowanie
odpadów organicznych we własnym zakresie.
6.  Zarówno  system  zbierania  opakowaniowych  surowców  wtórnych  jak  i  system
odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów
postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi, wynikających z:

o Ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  opakowaniach  i  odpadach
opakowaniowych (Dz.U.2001 nr. 63 poz. 638 z późń zm.).

o Ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie
produktowej i  opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U.2007 Nr 90
poz. 607 z późn. zm.) 

Sposób  rozdziału  odpadów  na  poziomie  gospodarstwa  domowego  powinien  być  ściśle
powiązany z docelowymi rozwiązaniami technologicznymi zakładów zagospodarowania odpadów
i wspólny  dla  gmin  objętych  zasięgiem obsługi  tych  ZZO.  W przypadku  Gminy  Drobin  będzie
to system opracowany dla RZGO Cieszewie (Region Płocki)

78



Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Drobin

Rysunek  6  Płocki Regionalny Obszar Gospodarki Odpadami  (według WPGO oraz PPGO dla
Powiatu Płockiego)

7.2. Projektowany system zbiórki odpadów 

Konieczność wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy wynika
z obowiązku nałożonego na gminę  przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Osiągnięcie  zakładanych  celów  w  zakresie  zbierania  odpadów  komunalnych  wymaga
realizacji następujących działań:
 kontrolowania  przez  Gminę  stanu  zawieranych  umów  przez  właścicieli  nieruchomości

z firmami odbierającymi odpady, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami 100
% mieszkańców;

 kontrolowania  przez  Gminę  sposobów i  zakresu  wypełniania  przez  podmioty  posiadające
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych
od właścicieli nieruchomości . ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz
miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
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 doskonalenie  systemów  ewidencji  wytwarzanych,  poddawanych  odzyskowi  oraz
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. 

7.2.1. Proponowane założenia odnośnie segregacji odpadów w Gminie Drobin.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
z podziałem na: 

 odpady  surowcowe  w  tym:  makulatura  i  opakowania  kartonowe,  butelki  szklane,  tworzywa
sztuczne  (opakowania  chemii  gospodarczej,  butelki  PET,  torebki  plastikowe  i  reklamówki),
puszki metalowe itp.;

 odpady biodegradowalne, o ile nie są zagospodarowane we własnym zakresie:
o odpady kuchenne 
o odpady zielone (roślinne) 

    odpady zmieszane, (niesegregowane bądź balast z popiołem);

 ponadto, w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb, należy wyodrębniać:

o odpady wielkogabarytowe;
o odpady budowlane;
o odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych;
o zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. 

Zbiórka selektywna REMONDIS DROBIN KOMUNALNA Sp. z o. o.

Projekt systemu

o Planowany system: pojemnikowo-workowy. 
o Rodzaje  zbieranych  odpadów  opakowaniowych:  PET,  folia,  papier,  chemia  gospodarcza,

aluminium.
o Jeden  worek  na  wszystkie  surowce  wtórne  (PET,  folia,  papier,  chemia  gospodarcza,

aluminium).
o Częstotliwość odbioru – 1 raz na miesiąc.
o System obejmował będzie teren miasta Drobina.
o System  pojemnikowy  zastosowany  będzie  na  dużych  osiedlach  mieszkaniowych  (bloki)

i obiektach  użyteczności  publicznej  (szkoły,  przedszkola)  oraz  tereny  wiejskie.
Do rozstrzygnięcia pozostaje ustalenie kto ponosiłby koszty opróżniania pojemników.

o Do czasu uruchomienia sortowni przy Składowisku Odpadów sortowanie zebranych surowców
odbywać się będzie ręcznie, a odpady będą przekazywane do recyklera.

Proponowane sposoby segregacji odpadów na terenie objętym systemem.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się odpowiednio oznakowane (logo, adres, nr
telefonu  i  nazwa  przedsiębiorstwa  wywozowego  oraz  rodzaj  zbieranego  asortymentu  odpadów)
pojemniki lub worki.

Sposób segregacji:
o zabudowa  jednorodzinna  –  system segregacji  „u  źródła”  czyli  pojemniki  lub  worki  do

segregacji  umiejscowione  na  posesji   Segregacja  u  źródła  możliwa  jest  również  do
zastosowania w zabudowie wielorodzinnej w miejscach gdzie nie możliwe jest ustawienie
kontenerów do segregacji „na donoszenie”

o zabudowa wielorodzinna – system segregacji „na donoszenie”  czyli zestawy kontenerów
na poszczególne frakcje odpadów umiejscowione w ogólnodostępnych punktach.

Odpady surowcowe:

a) w  zabudowie  jednorodzinnej  składane  są  one  do  pojemników  lub  worków  i  przekazywane
podmiotowi uprawnionemu zgodnie z harmonogramem;
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b)a w  zabudowie  wielorodzinnej  składane  są  w  zestawach  kontenerów  umieszczonych
w ogólnodostępnych  punktach.  Ilość  takich  punktów  powinna  zostać  ustalona  w  oparciu
o zasadę, że 1 punkt powinien przypadać na ok. 150 mieszkańców; 

Selektywna  zbiórka  odpadów  opakowaniowych  w  lokalnych  punktach  ich  gromadzenia
(zestawach  pojemników)  obejmująca  papier,  szkło  kolorowe  i  białe,  tworzywa  sztuczne  oraz
opakowania  wielomateriałowe  powinna  być  prowadzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  25  października  2005r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu
postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r. nr 219, poz. 1858):

 Do  pojemników  na  papier,  tekturę  opakowaniową  i  nieopakowaniową  nie  należy  wrzucać
odpadów,  których  możliwość  odzysku  jest  wątpliwa,  m.in.:  opakowań  z  pozostałością  (np.
żywności,  wapna,  cementu),  opakowań  wielowarstwowych,  kalki  technicznej,  prospektów,
foliowanych i lakierowanych katalogów.

 Do pojemników na opakowania szklane należy wrzucać szkło z podziałem na białe – kolorowe;
Nie należy natomiast wrzucać odpadów, których możliwość odzysku jest wątpliwa, m.in.: ceramiki
(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), luster, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło
zbrojone),  szyb  samochodowych,  szklanych  opakowań  farmaceutycznych  i  chemicznych
z pozostałościami zawartości.

 Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe nie należy wrzucać
odpadów,  których  możliwość  odzysku  jest  wątpliwa,  m.in.:  tworzyw  sztucznych  pochodzenia
medycznego, mokrych folii,  opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po
farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych

Odpady ulegające biodegradacji:

a) w zabudowie jednorodzinnej, o ile nie są zagospodarowywane we własnym zakresie, zbierane
są  do  pojemnika  lub  worka   na  odpady  biodegradowalne  i  przekazywane  podmiotowi
uprawnionemu zgodnie z harmonogramem; 

b)    w zabudowie wielorodzinnej odpady te powinny być składane do specjalnych pojemników
ustawionych przy zestawach kontenerów do segregacji odpadów surowcowych.

Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne, które nie są gromadzone w workach
przeznaczonych  do  ich  zbiórki,  mogą  być  kompostowane  we  własnym zakresie  przez  właścicieli
nieruchomości:

a) położonych na terenach wiejskich;
b) ogrodów i działek położonych na terenach ogrodów działkowych;
c) gospodarstw rolnych na terenach miejskich.

Kompostowanie odpadów nie może być uciążliwe.

Odpady zmieszane (niesegregowane), 

W  tym  balast  i  popiół  składane  są  do  pojemników  lub  kontenerów  i  przekazywane  podmiotowi
uprawnionemu zgodnie  z harmonogramem;  W wypadku zanieczyszczenia  lub zmieszania  różnych
rodzajów  odpadów  zbieranych  selektywnie  są  one  traktowane  jako  odpady  niesegregowane
(zmieszane). 

Odpady wielkogabarytowe: 
O ile  nie  są zagospodarowywane we własnym zakresie,  składane są do oddzielnych  kontenerów
dostarczonych  przez  podmiot  uprawniony  lub  wystawiane  w  uzgodnionym  miejscu,  z  którego  są
odbierane przez podmiot uprawniony.

Odpady budowlane:

Odpady  stanowiące  pozostałości  po  remoncie  i  modernizacji  lokali,  np.  gruz  itp.,  powinny  być
gromadzone w specjalnych pojemnikach (kontenerach), w sposób niepowodujący pylenia.

ODPADY NIEBEZPIECZNE: 
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Odpady niebezpieczne, wytwarzane w grupie odpadów komunalnych,  powinny być przekazywane:
do uprawnionych  odbiorców;  za  pośrednictwem punktów sprzedaży;  do mobilnego  punktu  odbioru
odpadów niebezpiecznych  lub  bezpośrednio  do  gminnego  Punktu  Dobrowolnego  Gromadzenia
Odpadów.

Odpady medyczne i weterynaryjne:

Gospodarka tymi odpadami na terenie gminy Drobin będzie przebiegać następująco: odpady
segregowane  są  „u  źródła”  ich  powstawania,  a  następnie  gromadzone  są  w pojemnikach
jednorazowych i przekazywane do unieszkodliwienia w spalarni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku lub  w przypadku zwłok zwierzęcych do firmy HETMAN Sp. z o.o. Florianów.

Przeterminowane  lekarstwa  oraz  termometry  rtęciowe,  pochądzące  z  gospodarstw
domowych, mieszkańcy będą mogli przekazywać do apteki, w celu zapewnienia ich utylizacji (zgodnie
z wymogami) przez uprawnione jednostki.

Na  każdy  rok  Gmina  zawiera  umowę  na  odbiór  padłych  zwierząt  gospodarskich  z  firmą
uprawnioną do odbioru padłych zwierząt. (obecnie: PHU HETMAN Sp. z o.o. z siedzibą Florianów 24
99-310  Bedlno).  Odbiór  odbywać  się  będzie  bezpłatnie  na telefoniczne  zgłoszenie  rolników.
Przeprowadzono  akcję  informacyjną  i  rozesłano  okólniki,  informujące  o  sposobie  i  terminach
zgłaszania padłych zwierząt gospodarskich do odbioru.

Ponadto  z  firmą  PHU HETMAN Sp.  zo.o.  z  siedzibą  Florianów 24  99-310  Bedlno  została
również zawarta umowa na czas nieokreślony na odbiór padłego dzikiego ptactwa, psów i kotów.
Płatność ryczałtowa.  Zwłoki  tych zwierząt  przechowywane są w szczelnym zbiorniku,  a następnie
odbierane po telefonicznym zgłoszeniu.

Koszty  za  odbiór  padliny  zgodnie  z  w/w  umowami,  ponosić  będzie  Gmina.  W Aktualizacji
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza w harmonogramie zadań do realizacji
zapisano lokalizację  zbiornicy  zwłok  zwierzęcych  przy składowisku  w Cieszewie,  jako zadanie  do
realizacji przez gminę Drobin i przedsiębiorców w latach 2009 – 2010.  
Prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi opierać się będzie o następujący
system:
- zbieranie i magazynowania odpadów w placówkach i punktach medycznych,
- transport odpadów z zachowaniem wymogów określonych w obowiązującym ustawodawstwie,
- unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami przez uprawnione podmioty.

Pojazdy wycofane z eksploatacji:

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia  20  stycznia  2005 r.  o  recyklingu  pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202) właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać
go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub prowadzącego punkt zbierania
pojazdów.  Do  odbioru  i  demontażu  wraków  samochodowych  upoważnione  są  firmy  działające
na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. 

Wyspecjalizowane  stacje  demontażu  samochodów  usuwają  substancje  niebezpieczne,
prowadzą  odzysk  materiałów,  części  i  podzespołów  mogących  być  ponownie  wykorzystanych.
Materiały odzyskane w wyniku procesu demontażu przekazuje  się uprawnionym odbiorcom w celu
recyklingu,  a  odpady  dla  których  recykling  materiałowy  nie  jest  uzasadniony  ekonomicznie  lub
ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia lub deponowane na składowiskach. 

Na  terenie  gminy  Drobin  nie  ma  firm  uprawnionych  do  demontażu  wyeksploatowanych
samochodów. Mieszkańcy będą mogli przekazywać zużyte pojazdy do stacji demontażu na terenie
gmin ościennych. Pojedyncze zużyte elementy blacharki aut np. (stare drzwi po wymianie, błotniki itp.)
mieszkańcy będą mogli przekazywać do Punktów skupu złomu, zlokalizowanych na terenie gminy
Drobin.
Wykaz  przedsiębiorców  upoważnionych  przez  Wojewodę  Mazowieckiego  do  prowadzenia  stacji
demontażu  pojazdów  oraz  punktów  zbierania  pojazdów    (źródło:  Plan  Gospodarki  Odpadami  dla
Powiatu Płockiego na lata 2008-2012 – Aktualizacja)  :
Stacje demontażu pojazdów
1.Zakład Usług Mechaniki Pojazdowej „DIAGMER”, Niesłuchowo 10, 09-470 Bodzanów.
2. Krzysztof Chlewiński P.P.H.U.HATREX IMPORT-EKSPORT, ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin.
3.  Zakład  Utylizacji  Odpadów  Komunalnych  w  Kobiernikach  k/Płocka  Sp.  z  o.o.  Kobierniki  42,
09-413 Sikórz.
4. „AUTO-ZŁOM” Stanisław Łojewski Maszewo Duże 92, gmina Stara Biała 09-400 Płock.
Punkty zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji
1. Zakład Usług Mechaniki Pojazdowej „DIAGMER” Niesłuchowo 10 09-470 Bodzanów
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(wpółpraca  z  punktem  zbierania  odpadów  -  Jolanta  Łątkiewicz  Auto-Złom  ul.  Płońska  132
09-100 Płońsk)

Zużyte opony:

Planowany system zbierania opon będzie realizowany przez:
- punkty serwisowe ogumienia,
- firmy eksploatujące pojazdy,
- PDGO,
Następnie odpady będą przekazywane do odzysku przez zakłady posiadające zezwolenie na odzysk
odpadów tego typu.

Pestycydy:

Z  uwagi  na  wysokie  ceny  środków  ochrony  roślin  tylko  nieznaczna  ich  część  ulega
przeterminowaniu.  Przeterminowaniu  ulegają  nieznaczne  ilości  środków  ochrony  roślin.  Powstają
natomiast  odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin.  Zgodnie z Ustawą o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych producenci i importerzy są zobowiązani do odbierania na własny koszt
opakowań  wielokrotnego  użytku,  w  tym  opakowań  po  wykorzystanych  środkach  ochrony  roślin.
W gminie Drobin opakowania po środkach ochrony roślin mieszkańcy będą mogli oddawć w punktach
sprzedaży środków ochrony roślin.

Oleje odpadowe:

System zbierania odpadów olejów odpadowych dotyczy na terenie gminy 3 sektorów:
- gospodarstw domowych,
- zakładów produkcyjnych,
- placówek usługowych np. stacje obsługi i demontażu pojazdów.

Gospodarka olejami odpadowymi na terenie gminy planowo oparta będzie o:
- zbieranie olejów pochodzących z gospodarstw domowych w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia
Odpadów,
- selektywne magazynowanie olejów w zakładach produkcyjnych i usługowych.
 -  magazynowane  odpady  będą  przekazywane  do  odzysku  w  instalacjach odzysku  i  regeneracji
olejów.

Baterie i akumulatory:

Zużyte akumulatory będzie można przekazywaćne do właściwych firm zajmujących się ich
utylizacją.  Baterie  i  akumulatory  ołowiowe,  bądź  niklowo-kadmowe  poddawane  są  całościowej
utylizacji polegającej na odzyskaniu ołowiu, polipropylenu z obudowy i utylizacji elektrolitu.

Zbiórka zużytych bateri  odbywać się będzie  poprze mobilny punkt  gromadzenia odpadów.
Zbiórki baterii będą organizowane przez placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy
Drobin  oraz  w  budynku  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Drobinie,  w  specjalnie  ustawionych  do  tego
pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym firmom do ich odbioru min. Reba Organizacja
Odzysku S.A.
Planowana  jest  możliwość  oddawania  żużytych  baterii  w  Punkcie  Dobrowolnego  Gromadzenia
Odpadów.

Odpady zawiarające azbest:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i  Gminy Drobin zostanie
uchwalony  do  końca  2008  r.  Program  opracowany  będzie  na  podstawie  Aktualizacyjnej
Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 2008 r.   

Farby i lakiery:
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Planowana jest okresowa zbiórka odpadów niebezpiecznych tj. pozostałości farb i lakierów
oraz opakowań po nich.  Zbiórka prowadzona będzie w systemie objazdowym przez firmy uprawnione
i przekazywane zgodnie z wymogami do utylizacji.

Planowana  jest  możliwość  oddawania  żużytych  pozostałości  farb  i  lakierów  w  Punkcie
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

PCB:

W kraju nie ma aktualnie instalacji  mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające
PCB.  Kondensatory  zawierające  PCB  unieszkodliwiane  są  jedynie  w  instalacjach  zagranicznych.
Odbiór i przekazanie do zniszczenia za granicą kondensatorów z PCB realizowane jest przez dwie
firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:

 POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie (firma posiada oddział w Katowicach) przekazuje
kondensatory  do  termicznego  unieszkodliwienia  firmie  francuskiej  TREDI
kontrolowanej przez rząd francuski.

 INTEREKO Sp.  z  o.o.  w  Opolu  przekazuje  kondensatory  z  PCB  do  Belgii,  gdzie
w instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.

Termiczne  unieszkodliwianie  płynów zawierających  PCB,  pochodzących  z transformatorów i
innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych
instalacjach, zlokalizowanych w:

 Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku
 Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Dekontaminacja  urządzeń  z  PCB  realizowana  jest  przez  Przedsiębiorstwo  Usług
Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:

Pochodzący z gospodarstw domowych właściciele nieruchomości:

a) będą mogli  przekazywać do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, jeżeli  nabywają sprzęt
nowy tego samego rodzaju;

b)b będą mogli  do punktu  zbierania,  o  którym mowa w art.  3  ust.  1  pkt  16 ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1495);

c)a będą mogli  przekazywać do okresowego mobilnego punktu zbiórki  odpadów elektrycznych i
elktronicznych.

7.2.2. Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

Pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powstałych na
terenie nieruchomości spełniać muszą następujące wymagania:

- muszą być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów służących do ich opróżniania,
- muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach,
- wprowadzane do użytku nowe pojemniki muszą posiadać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz.1360 z późn. zm.), certyfikat
lub deklarację zgodności.

Proponuje się następujące rodzaje i pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:

 kosze uliczne o pojemności od 20 l do 110 l;
 worki na odpady surowcowe o pojemności 80 l, 100 l, 120 l , 240 l;
 pojemniki na odpady surowcowe o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
 pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemności 120 l , 240 l;
 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
 kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych o pojemności od 800 l

do 7000 l;
 kontenery na odpady zmieszane o pojemności od 700 l do 8000 l;
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7.2.3. Pojemność urządzeń do zbierania odpadów.

Dla  nieruchomości  z  lokalami  mieszkalnymi  sumaryczne  pojemności  poszczególnych
rodzajów  urządzeń  do  zbierania  odpadów  powinny  zostać  ustalone  przez  właściciela
nieruchomości i podmiot uprawniony w oparciu o tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów
oraz dostosowany do nich cykl odbioru - minimum:

 3 litry/mieszkańca dla odpadów biodegradowalnych; 
 2 litry/mieszkańca dla odpadów surowcowych;
 5 litrów/mieszkańca dla odpadów komunalnych zmieszanych.

Dla  nieruchomości  z  lokalami  użytkowymi  sumaryczne  pojemności  poszczególnych
rodzajów  urządzeń  do  zbierania  odpadów  powinny  zostać  ustalone  przez  właściciela
nieruchomości i podmiot uprawniony w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia
odpadów (łącznie  wszystkich  rodzajów)  oraz dostosowany do nich cykl  odbioru,  wynoszące -
minimum:

 dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych o 
charakterze produkcyjnych - 10 l na każdego zatrudnionego;

 dla lokali usługowych o charakterze nieprodukcyjnym – 6 litrów na 
każdego zatrudnionego; 

 dla lokali handlowych: 
o  do 1000 m2 – na każde 100 m2 pojemnik o pojemności co najmniej 100 l
o powyżej 1000 m2 – pojemnik o pojemności co najmniej 1000 l

 dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
 dla punktów handlowych i gastronomicznych poza lokalem - 10 l na 

każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 100 l;
 dla ulicznych punktów tzw. małej gastronomii - co najmniej jeden 

pojemnik 100 l.

Dla  nieruchomości  z  obiektami  użyteczności  publicznej  sumaryczne  pojemności
poszczególnych  rodzajów  urządzeń  do  zbierania  odpadów  powinny  zostać  ustalone  przez
właściciela  nieruchomości   i  podmiot  uprawniony  w  oparciu  o  przyjęte  tygodniowe  wskaźniki
nagromadzenia odpadów (łącznie wszystkich rodzajów) oraz dostosowany do nich cykl odbioru,
wynoszące - minimum:

 dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, żłobków – 3 litry na każdego 
studenta, ucznia, dziecko i pracownika;

 dla szpitali (z wyłączeniem oddziałów zakaźnych), internatów, 
sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. - 10 l na jedno łóżko;

 dla urzędów, instytucji, biur itp. – 3 litry na każdego pracownika.

7.2.4. Częstotliwość  i  sposób  pozbywania  się  odpadów  komunalnych  z  terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Dla  gminy  Drobin  proponuje  się  następujące  częstotliwości  wywozu  poszczególnych  rodzajów
odpadów komunalnych:

dla odpadów  surowcowych: 
 w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz na dwa miesiące

rodzina wieloosobowa (od 3 osób wzwyż) i co najmniej raz na kwartał rodzina o mniejszej liczbie
osób (do 2 osób); tak aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu

 w wielorodzinnej oraz lokalach użytkowych i użyteczności publicznej -
na bieżąco, tak aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
miesiąc;

dla odpadów biodegradowalnych:
 w zabudowie jednorodzinnej oraz lokalach użytkowych i użyteczności

publicznej -  dwa razy w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia; jeden raz w
tygodniu w pozostałych częściach roku; tak aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu
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 w zabudowie wielorodzinnej - minimum dwa razy w tygodniu, tak aby
pojemniki nie ulegały przepełnieniu;

dla odpadów komunalnych zmieszanych : 
 w zabudowie jednorodzinnej oraz lokalach użytkowych i użyteczności

publicznej -  nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc rodzina wieloosobowa (od 3 osób wzwyż) i co
najmniej raz na dwa miesiące rodzina o mniejszej liczbie osób (do 2 osób); tak aby pojemniki
nie ulegały przepełnieniu, 

 w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej  jeden raz na miesiąc rodzina
wieloosobowa (od 3 osób wzwyż) i co najmniej raz na dwa miesiące rodzina o mniejszej liczbie
osób (do 2 osób); tak aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu;

dla  odpadów  niebezpiecznych –  co  najmniej  jeden  raz  w  kwartale,  w  przypadku  pośrednictwa
mobilnego punktu odbioru;

odpady wielkogabarytowe, budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;

Odpady  z  miasta  i  gminy  Drobin  są  transportowane  na  składowisko  odpadów  innych  niż
niebezpieczne  i  obojętne  w  Cieszewie,  gm.  Drobin,  zarządzane  przez  REMONDIS  DROBIN
Komunalna Sp. z o.o.

8. Harmonogram realizacji przedsięwzięć i koszty wdrażania PGO

W celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, oraz rozwoju systemu na terenie
Gminy Drobin należy zrealizować przedsięwzięcia opisane w harmonogramie na lata 2008 – 2015. 

Tabela  36.  Harmonogram  najważniejszych  przedsięwzięć  na  lata  2008-2015  oraz  instytucje
odpowiedzialne za ich realizację oraz potencjalne źródła ich finansowania.

Lp. Przedsięwzięcie
Okres

realizacji
Instytucja

odpowiedzialna

Szacunkowe
koszty
(PLN)

w latach
2008-2015

Źródło
finansowania

1
Objęcie 100% mieszkańców

gminy zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych

2008 -
2009

Gmina
30.000

PFOŚiGW,
budżet gminy,
środki własne

firm
zajmujących

się gospodarką
odpadami na
terenie gminy,

2

Zwiększenie skuteczności
selektywnej zbiórki odpadów

surowcowych od mieszkańców
oraz od małych i średnich
podmiotów gospodarczych

2008 -
2011

Gmina, firmy
zajmujące się
gospodarką
odpadami na
terenie gminy

200.000

WFOŚiGW,
PFOŚiGW,

budżet gminy,
środki własne

firm
zajmujących

się gospodarką
odpadami na
terenie gminy,

3

Rozwój systemu gromadzenia
odpadów zielonych,
niebezpiecznych,

wielkogabarytowych i
budowlanych, odpadów

elektrycznych i elektronicznych;
osiągnięcie większego stopnia

2008 -
2015

Gmina,
firmy zajmujące
się gospodarką
odpadami na

terenie gminy, 

WFOŚiGW,
PFOŚiGW,

budżet gminy,
środki własne

firm
zajmujących

się gospodarką
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odzysku i recyklingu odpadów
wydzielonych z sektora

komunalnego w tym przede
wszystkim: opakowaniowych,

niebezpiecznych,
wielkogabarytowych,

ulegających biodegradacji,
budowlanych

200.000

odpadami na
terenie gminy,

4
Usuniecie zinwentaryzowanego

azbestu z terenu gminy
2008 -
2032

właściciele
nieruchomości,

Gmina

500.000

WFOŚiGW,
PFOŚiGW,
właściciele

nieruchomości,
budżet gminy,

fundusze
unijne

5

Rozwój świadomości
ekologicznej mieszkańców w

zakresie postępowania z
odpadami

2008 -
2015

Gmina, firmy
zajmujące się
gospodarką
odpadami na
terenie gminy

100.000
WFOŚiGW,
PFOŚiGW,

budżet gminy,

6

Składowisko w Cieszewie:

Budowa nowej kwatery
składowiska odpadów

komunalnych lub
składowiska balastu

posortowniczego wraz z
sortownią

Budowa składowiska azbestu

2008-2015

REMONDIS
DROBIN

Komunalna
Sp. z o.o.

3.000.000
(2 Ha)

2.000.000

REMONDIS
DROBIN

Komunalna Sp.
z o.o.

7 Likwidacja nielegalnych
składowisk odpadów

2008-2015 Gmina 100.000 Budżet gminy

8 Zakup ulicznych
pojemników na odpady dla

miasta Drobin

2008-2012 Gmina 30.000 Budżet gminy

9 Utworzenie Gminnego
Punktu Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadó

2008-2015

Gmina,
Firmy

zajmujące się
gospodarką
odpadami na
terenie gminy,

300.000

PFOŚiGW,
budżet gminy,
środki własne

firm
zajmujących

się gospodarką
odpadami na
terenie gminy,

10 Członkostwo Gminy
w Związku Gmin Regionu

Płockiego

2008-2015 Gmina 100.000 budżet gminy
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11

Zapewnienie odbioru
i utylizacji przez

uprawnioną firmę padłych
zwierząt gospodarskich
i zwierząt bezdomnych

z terenu Gminy

2008-2015 Gmina

20.000

budżet gminy

Źródło: Informacje własne Abrys na podstawie danych z Gminy Drobin

9. Źródła finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Źródła  finansowania  inwestycji  ekologicznych  związanych  z  gospodarką  odpadami  mogą
pochodzić z następujących źródeł:

- funduszy własnych inwestorów,
- budżetu Państwa,
- środków własnych samorządu terytorialnego,
- środków prywatno-publicznych,
- Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Funduszy UE,
- EkoFunduszu,
- kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach,
- komercyjnych kredytów bankowych.

Środki własne przedsiębiorców
Są to fundusze przeznaczone przez inwestorów na działania proekologiczne, a kierunek ich

wydatkowania uzależniony jest od:
o rodzaju prowadzonej działalności,
o aktualnych wymogów prawa,
o posiadanych decyzji administracyjnych (w tym karnych),
o świadomości ekologicznej przedsiębiorcy.

9.1. Środki z budżetu Państwa
Z budżetu Państwa będą pokrywane koszty ponoszone na działalność statutową prowadzona

przez WIOŚ oraz Wojewodę Mazowieckiego.

9.2. Własne środki samorządu terytorialnego
Na realizację części zadań samorząd terytorialny musi przeznaczyć własne środki.  Jest to

niezbędne  również  z  tego  względu,  że  do  uzyskania  niektórych  dotacji  konieczne  jest
zainwestowanie  w  przedsięwzięcie  własnych  środków  na  wymaganym  poziomie.  Fundusze  te
pochodzą  z  bieżących  środków,  takich  jak  np.  podatki  i  opłaty  lokalne,  udziały  w  podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa.

9.3. Środki prywatno-publiczne

Środki te mogą pochodzić np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

9.4. Środki funduszy ochrony środowiska
Fundusze  ekologiczne  są  od  lat  najbardziej  znanym  i  wykorzystywanym  źródłem  dotacji

i preferencyjnych,  częściowo  umarzanych  pożyczek  na  przedsięwzięcia  ekologiczne.  Fundusze
posiadają znaczącą wysokość środków finansowych, łatwe warunki udostępniania środków. Bliskość
funduszy i  ich wojewódzki  charakter  ma duże znaczenie w realizacji  Planu. Jedną z możliwości
skorzystania  z  tych  środków  jest  ich  przeznaczenie  na  przedsięwzięcia  związane
z gospodarowaniem  odpadami.  Zasady  funkcjonowania  narodowego  oraz  wojewódzkich,
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powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowanie  ze  środków  finansowych  NFOŚiGW  przeznacza  się  na  cele  określone

w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr
25  poz.  150).  Udzielone  przez  NFOŚiGW  dofinansowanie  nie  może  przekroczyć  80% kosztów
realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego
wykonania  zadań  i  osiągnięcia  planowanych  w  nich  efektów.  Szczegółowe  zasady  udzielania
i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów
i pożyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu i wraz z listą priorytetowych
programów NFOŚiGW  w danym roku  kalendarzowym zamieszczane  są  na  stronie  internetowej
www.nfosigw.gov.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podstawą  oferty  WFOŚiGW  w Warszawie  są  niskooprocentowane pożyczki  preferencyjne

z możliwością częściowego ich umorzenia po spłacie połowy zadłużenia. Wysokość pożyczki może
wynieść do 90% kosztu całkowitego przedsięwzięcia. Jej spłata może zostać rozłożona na okres do
15 lat z możliwością 18 miesięcy karencji w spłacie. Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od
typu  podmiotu  oraz  charakteru  realizowanego  przedsięwzięcia  i  wynosi  od  0,2  do  0,8  stopy
redyskonta weksli (SRW). Wysokość minimalnego oprocentowania w stosunku rocznym nie może
być jednak niższa niż 3,5 %.

Fundusz ma również w swojej ofercie dotacje - formę pomocy bezzwrotnej - przeznaczone
głównie  na  realizację  zadań  o  charakterze  nieinwestycyjnym  (edukacja  ekologiczna,  ochrona
przyrody,  itp.).  Standardowo  wynoszą  one  do  50%  kosztów  całkowitych  przedsięwzięcia,  ale
w uzasadnionych przypadkach poziom ten może być wyższy.  Kolejną propozycją  są dopłaty  do
kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach.

Spłata  takiego  kredytu  może  zostać  rozłożona  maksymalnie  na  8  lat,  zaś  jego
oprocentowanie, łącznie z dopłatami Funduszu powinno wynosić 0.5 SRW. Także w tym wypadku
możliwe jest uzyskanie 1 roku karencji w spłacie.

Istnieją możliwości dofinansowania inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne w formie
dopłat do kredytów preferencyjnych z BOŚ S.A. WFOŚiGW w Warszawie udziela osobom fizycznym
pomocy finansowej na realizację zadań o charakterze proekologicznym w postaci dopłat ze środków
Funduszu  do  oprocentowania  preferencyjnych  kredytów,  udzielanych  przez  Bank  Ochrony
Środowiska I Oddział w Warszawie oraz III Oddział w Warszawie. W Płocku znajduje się Oddział
Operacyjny Banku Ochrony Środowiska.

Pomoc ze środków WFOŚ i  GW może być  udzielana wszystkim podmiotom realizującym
zadania  w  zakresie  ochrony  środowiska  odpowiadające  kryterium  wyboru  przedsięwzięcia  na
wniosek  spełniający  wymogi  formalne.  Pełne  informacje  znajdują  się  na  str.  Internetowej:
www.wfosigw.pl

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Powiatowe  i  Gminne  Fundusze  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  działają  na

zasadach określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Nie mają osobowości prawnej. Plany
wpływów  i  wydatków  przygotowują  odpowiednio  starostowie  bądź  wójtowie,  burmistrzowie  lub
prezydenci miast, a uchwala je rada powiatu lub gminy. Zatwierdzone plany przychodów i wydatków
muszą  być  podane  do  publicznej  wiadomości.  Środki  funduszy  powinny  być  przeznaczane  na
realizacje przedsięwzięć proekologicznych służących zrównoważonemu rozwojowi. Wielkość dotacji
zależna będzie od funduszy na dany rok i  będzie stanowiła określony % kosztów rzeczywistych
zadania.

9.5. EkoFundusz
EkoFundusz jest  fundacją  powołaną w 1992 r.  przez Ministra Finansów,  której  celem jest

efektywne  administrowanie  środkami  pochodzącymi  z  ekokonwersji  polskiego  długu.  Zadaniem
EkoFunduszu jest dofinansowywanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają
przynieść  efekt  w  skali  nie  tylko  regionu  czy  kraju,  ale  także  wpływają  na  osiągnięcie  celów
ekologicznych  uznanych  za  priorytetowe  w  skali  europejskiej,  a  nawet  światowej.  Służy  także
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ułatwianiu  transferu  najlepszych  technologii  oraz  stymulowaniu  rozwoju  polskiego  przemysłu
ochrony środowiska.

W  Statucie  EkoFunduszu  znajduje  się  5  priorytetów,  w  tym  gospodarka  odpadami
i rekultywacja  gleb  zanieczyszczonych.  EkoFundusz  udziela  wsparcia  finansowego  w  formie
preferencyjnych  pożyczek  lub  bezzwrotnych  dotacji.  Pomoc  finansową  uzyskać  mogą  jedynie
projekty  dotyczące  inwestycji  bezpośrednio  związanych  z  ochroną  środowiska,  a  w  dziedzinie
ochrony przyrody również projekty pozainwestycyjne.

Maksymalna kwota, jaką może otrzymać jednostka samorządowa wynosi 30% nakładów na
projekt.  W  przypadku  jednostek  gospodarczych  kwota  ta  wynosi  20%.  W  uzasadnionych
przypadkach  dofinansowanie  inwestycji  przez  fundusz  może  osiągnąć  wielkość  50%  nakładów
własnych inwestora. Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniane są w EkoFunduszu z punktu
widzenia  ekologicznego,  technologicznego,  ekonomicznego  i  organizacyjnego.  Aby  otrzymać
pożyczkę  lub  dotację  wszystkie  te  oceny muszą  być  pozytywne,  a  Inwestor  musi  wykazać  się
wiarygodnością  finansową  i  posiadaniem  zabezpieczeń,  a  także  zapewnieniem  pełnego
finansowania projektu w części nie objętej dofinansowaniem EkoFunduszu.

9.6. Fundusze Unii Europejskiej
Unia  Europejska  prowadzi  politykę  strukturalną,  tak aby zwiększyć  spójność  gospodarczą

i społeczną należących do niej państw, co oznacza zmierzanie do zmniejszenia różnic w rozwoju
pomiędzy  poszczególnymi  regionami  w  Unii.  Fundusze  strukturalne  są  instrumentami  Polityki
Strukturalnej  Unii  Europejskiej.  Ich  zadaniem  jest  wspieranie  restrukturyzacji  i  modernizacji
gospodarek  krajów  UE.  W  ten  sposób  wpływa  się  na  zwiększenie  spójności  ekonomicznej
i społecznej  Unii.  Fundusze  kierowane  są  do  tych  sektorów  gospodarki  i  regionów,  które  bez
pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nie należącym do
Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest
ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów
ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym.

W latach  2007-2013,  w wyniku  reformy polityki  spójności,  liczba  Funduszy  strukturalnych
została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego.  Do głównego nurtu  programowania  został  włączony również  Fundusz Spójności,
który w latach 2007-2013 będzie podlegał podobnym zasadom, jak Fundusze strukturalne.

Fundusze UE w Polsce w latach 2007-2013
Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy na

realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach 2007-2013 jest Narodowa Strategia Spójności
(Narodowe Strategiczne  Ramy Odniesienia).  Narodowa Strategia  Spójności  (NSS)  to  dokument
strategiczny określający priorytety i  obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach 2007-2013 wyniesie około
85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE.

Narodowa Strategia Spójności  będzie realizowana za pomocą 7 programów operacyjnych.
Działania inwestycyjne w kraju w zakresie ochrony środowiska w latach 2007-2013 realizowane
będą głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko (PO IiŚ). 1 sierpnia
2006  r.  Rada  Ministrów  przyjęła  kierunkowo  projekt  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko  (PO  IiŚ),  będący  jednym  z  najważniejszych  źródeł  finansowania  przedsięwzięć
w zakresie  ochrony środowiska w kraju.  Na jego realizację Polska w latach 2007-2013 otrzyma
z budżetu Unii kwotę ponad 21 mld Euro, z czego na inwestycje ochrony środowiska przeznaczone
będzie 4 mld euro.

Finansowe środki  unijne na ten Program będą pochodziły z dwóch źródeł finansowania –
Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finansowanie działań środowiskowych
W  zakresie  ochrony  środowiska  dofinansowanie  przewidziano  dla  dużych  inwestycji

komunalnych,  inwestycji  proekologicznych  w  przedsiębiorstwach,  projektów  ochrony  przyrody
i bezpieczeństwa ekologicznego oraz edukacji ekologicznej. Wsparcie finansowe otrzymają zarówno
samorządy i  przedsiębiorcy,  jak również m.in.  organizacje  pozarządowe,  parki  narodowe i  Lasy
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Państwowe.  W ramach programu Infrastruktura  i  środowisko  określono  5 priorytetów,  z  których
priorytet 2 dotyczy gospodarki odpadami i  ochrony powierzchni ziemi. W ramach tego programu
wszystkie  priorytety będą realizowane poprzez regionalne programy operacyjne opracowane dla
16 województw.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2007-
2013

RPO WM będzie stanowił główny instrument służący realizacji celów zaktualizowanej Strategii
Rozwoju  Województwa  Mazowieckiego,  przy  wykorzystaniu  środków z  Europejskiego  Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie wpisuje się w cele i priorytety Narodowej Strategii Spójności
2007-2013,  która  jest  podstawą  przygotowania  w  ramach  polityki  spójności  poszczególnych
Programów Operacyjnych.

Za opracowanie RPO WM na lata 2007-2013 odpowiedzialny jest Zarząd Województwa, który
będzie pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej Programem. RPO WM jest jednym z 16 programów
regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodową Strategię
Spójności  2007-2013.  Jednocześnie  jest  odzwierciedleniem  polityki  rozwoju  prowadzonej  przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego  do  roku  2020  (SRWM).  Program  będzie  realizować  cele  SRWM,  których
współfinansowanie będzie możliwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W RPO WM
zostało  określonych  7  priorytetów,  z  których  finansowanie  inwestycji  w  dziedzinie  gospodarki
odpadami zaklasyfikowano do Priorytetu IV – Inwestycje w ochronę środowiska.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG
Mechanizm  Finansowy  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  i  Norweski  Mechanizm

Finansowy są instrumentami finansowymi przeznaczonymi dla nowych państw członkowskich Unii
Europejskiej.  Są to dodatkowe, poza Funduszami Strukturalnymi i  Funduszem Spójności,  źródła
bezzwrotnej  pomocy  zagranicznej.  Państwami  –  darczyńcami  są  3  kraje  EFTA  (Europejskie
Stowarzyszenie  Wolnego  Handlu)  -  Norwegia,  Islandia  i  Lichtenstein.  Kraje  te,  w  zamian
za możliwość korzystania ze swobód Jednolitego Rynku, zobowiązały się stworzyć Norweski

Mechanizm  Finansowy  i  Mechanizm  Finansowy  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,
których  głównym  celem  jest  wyrównywanie  poziomu  rozwoju  gospodarczego  i  społecznego
w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rząd  polski  podpisał  w  październiku  2004  roku  umowy  z  państwami-darczyńcami,  które
uregulowały warunki pozyskiwania środków finansowych przez polskich beneficjentów. Przyznana
Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro ma być wykorzystana w latach 2004-2009, przy czym
ostatni nabór wniosków aplikacyjnych zostanie ogłoszony w 2008 roku. Oba Mechanizmy zostały
objęte  jednolitymi  zasadami  i  procedurami  oraz  podlegają  jednemu  systemowi  zarządzania
i wdrażania w Polsce.

Pomoc finansowa wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych,
zgodnie z określonym w umowie finansowej harmonogramem wydatkowania.

Środki finansowe w ramach EOG dostępne są na realizację projektów w sześciu obszarach
priorytetowych. Jednym z obszarów priorytetowych jest ochrona środowiska poprzez m.in. redukcję
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Do kwalifikujących się  projektów w ramach wyżej  wymienionego priorytetu  należy między
innymi  organizacja  selektywnej  zbiórki  odpadów,  a  następnie  zagospodarowanie  ich  poprzez
odzysk.  Większość  projektów  w  ramach  tego  przedsięwzięcia  powinna  dotyczyć  uzupełnienia
systemów gospodarowania odpadami komunalnymi przez zbiórkę i recykling odpadów z urządzeń
elektronicznych,  sprzętu  AGD,  odpadów  opakowaniowych  oraz  zagospodarowanie  odpadów
z remontów obiektów budowlanych i z przebudowy infrastruktury drogowej. Możliwe jest zgłaszanie
przedsięwzięć dotyczących innych rodzajów odpadów stałych.

Wnioski  można  składać  do  Ministerstwa  Środowiska.  Po  weryfikacji  formalnej  w  języku
angielskim, wnioski wysyłane są do Biura MFEOG do Brukseli.

9.7. Banki
Coraz  więcej  banków  wykazuje  zainteresowanie  kredytami  na  przedsięwzięcia

proekologiczne.  Szczególną  rolę  odgrywa  Bank  Ochrony  Środowiska  (BOŚ  S.A.),  który  oferuje
najwięcej środków w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje ofertą dla samorządów i osób
fizycznych.
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Bank  Ochrony  Środowiska  ma  statutowo  nałożony  obowiązek  kredytowania  inwestycji
służących ochronie środowiska. Udziela kredytów między innymi: na budowę składowisk odpadów
i innych  obiektów  do  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów,  zakup  urządzeń  związanych
z usuwaniem  odpadów,  zakup  sprzętu  niezbędnego  do  zorganizowania  zbiórki  i  transportu
odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są
oprocentowane w zależności  od rodzaju  udzielonego kredytu.  Podobnie  zresztą  jest  z  okresem
spłaty i karencji.

BOŚ  udziela  również  kredytów  ze  środków  NFOŚiGW  i  WFOŚiGW.  Przedmiotem
kredytowania  (udzielanego  we  współpracy  z  WFOŚiGW  w  Warszawie)  jest  m.in.  usuwanie
i unieszkodliwianie  azbestu.  Wnioski  kredytowe  na  ww.  działanie  należy  składać  w  Banku.
Po pozytywnym  rozpatrzeniu  wniosku  kwota  udzielonego  kredytu  może  wynosić  do  70%
(w indywidualnych  przypadkach  do  90%).  Maksymalny  okres  kredytowania  to  8  lat  (licząc  od
zakończenia okresu karencji, który w tym przypadku może wynosić do 1 roku).

Warunki kredytowania:
o kwota kredytu: do 70% kosztów zadania (w indywidualnych przypadkach do 90%),
o okres kredytowania: do 8 od lat licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,
o okres karencji: do 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,
o oprocentowanie:  zmienne,  równe  aktualnej  wysokości  oprocentowania  w  banku

(na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.) pomniejszonego o 0,5 s.r.w.
o możliwa  refundacja  wydatków  poniesionych  przed  udzieleniem  kredytu  za  zgodą

Funduszu
o prowizje: zgodnie z tabelą opłat i prowizji BOŚ S.A.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów działalności Banku Ochrony Środowiska można
uzyskać ze strony internetowej www.bosbank.pl.

Kredyty komercyjne
Komercyjne  kredyty  bankowe  ze  względu  na  duże  koszty  finansowe  związane

z oprocentowaniem,  nie  powinny  być  brane  pod  uwagę  jako  podstawowe  źródła  finansowania
inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych.

Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd
dostęp  do  kredytów  jest  coraz  łatwiejszy.  Warunki  komercyjnych  kredytów  inwestycyjnych
udzielanych  jednostkom  samorządu  terytorialnego  są  zazwyczaj  każdorazowo  negocjowane
indywidualnie.

10. Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko oraz wnioski z analizy i sposób ich
uwzględnienia w planie,

Projektowany  system  gospodarki  odpadami  stanowi  aktualizację  uchwalonego  w  2003  r.
Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Drobin  i  jest  zgodny  z  ustaleniami  Krajowego  Planu
Gospodarki Odpadami 2010 oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Mazowieckiego 2010, a także z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego
oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z Polskich i Unijnych przepisów określających
zasady ochrony środowiska.

Zakres aktualizacji  PGO dla Gminy Drobin odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju
oraz  przepisami  prawa  polskiego  i  europejskiego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  minimalizacji
substancji  biodegradowalnych  deponowanych  na  składowiskach,  odzysku  odpadów
opakowaniowych oraz wdrażania nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów.

Dokument ten promuje stworzenie w gminie i  regionie nowoczesnego i skutecznego systemu
gospodarki  odpadami,  zgodnego  z  zasadami  rozwoju  zrównoważonego  polegającego  na
zapobieganiu i  minimalizacji  ilości  wytworzonych odpadów, ograniczaniu szkodliwych właściwości
odpadów  niebezpiecznych  oraz  wykorzystaniu  właściwości  materiałowych  i  energetycznych
odpadów;

 W okresie obowiązywania planu to jest od roku 2003 nastąpiła wyraźna poprawa gospodarki
odpadami  komunalnymi  w  odniesieniu  do  segregacji  odpadów  „u  źródła”,  odzysku  odpadów
opakowaniowych  i  niebezpiecznych  oraz  zbierania  odpadów  wielkogabarytowych
i wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie Gminy.
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Przedstawione  w  projekcie  planu  działania  winny  być  uwzględnione  i  uszczegółowione
w gminnych  planach  gospodarki  odpadami,  ze  szczególnym  wyróżnieniem  następujących
zagadnień:

o systematyczne  podnoszenie  poziomu  wiedzy  lokalnej  ludności  na  temat  zasad
przyjętego  systemu  gospodarki  odpadami  oraz  przyrodniczych  i  społecznych  strat
spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem z odpadami, realizowane poprzez
prelekcje, ulotki, konkursy, z wykorzystaniem lokalnych środków masowego przekazu,

o stworzenie  gminnego  systemu  zbierania  i  transportu  odpadów  komunalnych
uwzględniających  segregację  odpadów „u  źródła”,  w tym selektywne  gromadzenie
odpadów  niebezpiecznych  oraz  okresowe  zbieranie  odpadów wielkogabarytowych
i wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

o budowa na szczeblu  gminy skutecznego systemu egzekwowania  realizacji  ustaleń
gminnym PGO przez mieszkańców gminy, zwalczanie niewłaściwych praktyk w tym
przedmiocie oraz wiarygodnego ewidencjonowania danych dotyczących wytwarzania
i zbierania odpadów,

o zawiązywanie celowych związków gmin nakierowanych na wspólną realizację zadań
dotyczących gospodarki odpadami,

o podjęcie  działań  mających  na celu  wprowadzenie,  w ramach prawa miejscowego,
obowiązku opłat za usuwanie i zagospodarowanie odpadów przez osoby fizyczne na
rzecz gminy, która stałaby się jedyną stroną w umowach z podmiotami świadczącymi
usługi  w  zakresie  odbioru  i  dalszego  postępowania  z  odpadami  komunalnych
powstającymi na terenie Gminy,

o uwzględnienie  w gminnym planie  gospodarki  odpadami harmonogramu zamykania
i rekultywacji  składowisk  odpadów  komunalnych  wraz  z  określeniem  sposobu
finansowania,

Dzięki  wprowadzeniu  systemowego  podejścia  do  gospodarowania  odpadami  na  terenie
Gminy Drobin będą osiągane podstawowe cele w zakresie zmniejszania ilości odpadów trafiających
do  środowiska,  a  powstające  odpady  w  coraz  większym  stopniu  będą  odzyskiwane
i wykorzystywane  ponownie.  Celem  realizacji  tego  systemu  będzie  kierowanie  na  składowiska
wyłącznie tych odpadów,  których nie da się wyeliminować lub ponownie przerobić.  Składowanie
pozostałości będzie odbywać się w sposób dopuszczalny z punktu widzenia ochrony środowiska
i rozwoju zrównoważonego. 

Bardzo  istotnym elementem podczas wdrażania  i  rozwoju  systemu będzie  respektowanie
zasad gospodarowania odpadami na każdym etapie realizacji zamierzenia. Pamiętać jednak trzeba
o  naturalnym  skądinąd  zjawisku  konfliktu  interesów  zakłócających  logikę  selekcji  strumieni
materiałowych. 

Wnioski z analizy
Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami na trenie Gminy Drobin spowoduje m.in.:

 sprostanie  wymogom  prawa  polskiego  i  Unii  Europejskiej  w  dziedzinie
gospodarowania odpadami;

 wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami;
 optymalizację transportu i tym samym minimalizacje jego uciążliwości;
 maksymalny odzysk surowców wtórnych;
 likwidację „dzikich” składowisk odpadów;
 zminimalizowanie  zagrożenia  i  niekorzystnego oddziaływania  na wody podziemne,

powierzchniowe, gleby i powietrze;
 zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników środowiska;
 ograniczenie uciążliwości hałasowych i odorowych;
 wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie.
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11. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania) pozwalający na
określenie  sposobu  oraz  stopnia  realizacji  celów  i  zadań  zdefiniowanych  w  planie
gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości

11.1. Wdrożenie
Z  punktu  widzenia  realizacji  Planu można  wyodrębnić  cztery  grupy  podmiotów

uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to:
 podmiot uczestniczący w organizacji i zarządzaniu – Urząd Gminy
 podmioty  realizujące  zadania  –  uczestnicy  rynku  usług  w  zakresie  gospodarki

odpadami,
 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty planu – Wójt, Rada Gminy
 społeczność – mieszkańcy - jako główny podmiot odbierający wyniki działań planu.

Włączanie  do  procesu  wdrażania  szerokiego  grona  partnerów  zwiększa
prawdopodobieństwo jego akceptacji i powoduje przejmowanie przez nich współodpowiedzialności
tak za sukcesy jak i porażki. Stąd tak ważnym elementem jest uspołecznienie zarówno procesu
planowania  jak  i  podejmowania  decyzji  oraz  przejrzystość  procedur  z  udziałem  partnerów
społecznych.  Istotne  jest  również  zsynchronizowanie  Planu z  innymi  programami  działającymi
w regionie, w celu zapewnienia maksymalnej ich synergii. 

Najważniejsze zadania do realizacji podczas wdrażania Planu:

Na poziomie Gminy
 przekonanie o potrzebie i przygotowanie mieszkańców do wdrożenia,
 nowelizacja  prawa  miejscowego  pod  kątem  dostosowania  do  potrzeb  systemu

(regulamin, ceny maksymalne),
 współpraca w opracowaniu systemu logistycznego,
 wdrożenie mechanizmów ekonomicznych mających zmobilizować przewoźników do

podjęcia efektywnej selekcji „u źródła”,
 kontrole realizacji przez mieszkańców i przedsiębiorców obowiązków ustawowych

Na poziomie Powiatu,
 weryfikacja treści wydawanych zezwoleń i decyzji w zakresie gospodarki odpadami,
 założenie baz danych,
 przygotowanie i złożenie wniosków do instytucji wspomagających,
 weryfikacja realizacji Planu.

11.2. Ewidencja i monitoring – zasady ogólne

Zgodnie  z  treścią  ustawy  o  odpadach (oraz  rozporządzeniami  wykonawczymi  do  niej)
wszystkie  wytwarzane  odpady  powinny  podlegać  ewidencji  ilościowo-jakościowej.  Ewidencja
dotyczy  wszystkich  posiadaczy  odpadów  z  wyjątkiem  gospodarstw  domowych.  Ewidencja
odpadów winna być prowadzona przez podmioty prowadzące działalność wywozową. Dodatkowo
osobną ewidencje prowadzi się na składowisku odpadów.

Ustawa o odpadach stanowi również, że przez urzędy marszałkowskie prowadzone są bazy
danych pozwalające na bilansowanie ich w skali województwa, Powiatu i Gmin. Bazy te stanowią
element  systemu monitoringu.  Powinien  on  być  podstawowym  źródłem informacji  o  odpadach
wykorzystywanym  przy  opracowywaniu,  wdrażaniu  i  ocenie  realizacji  planów  gospodarki
odpadami. Podstawowym celem systemów ewidencji i monitoringu jest określenie ilości odpadów
na każdym z etapów systemu gospodarowania odpadami (od wytwórców do instalacji  odzysku
i unieszkodliwiania  odpadów)  oraz  kontrola  wytwórców  odpadów  i  posiadaczy  odpadów
prowadzących  działalność  w  zakresie  zbierania  i  transportu  odpadów  oraz  odzysku
i unieszkodliwiania. 

Monitoring wdrażania planu oznacza, że regularnie oceniane i analizowane będą:
 stopień realizacji przyjętych celów i wykonania działań,
 rozbieżność pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
 przyczyny tych rozbieżności.
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Mierniki  społecznych  efektów  wdrażania  planu  są  wielkościami  wolnozmiennymi.
Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie
udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru
przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji. 

Zadaniem systemu monitoringu, kontroli i egzekwowania przepisów jest zapewnienie, aby
wszystkie jednostki zobligowane do posiadania określonych zezwoleń czy pozwoleń (w zakresie
gospodarowania odpadami) rzeczywiście je posiadały i spełniały wszystkie warunki określone w
decyzjach  administracyjnych.  Na  podstawie  zbiorczych  zestawień  danych  uzyskanych
od posiadaczy  odpadów  i  informacji  uzyskanych  od  wojewodów  i  starostów,  marszałek
województwa  prowadzi  wojewódzką  bazę  danych  dotyczącą  wytwarzania  i  gospodarowania
odpadami wraz z rejestrem zezwoleń udzielonych w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarki
odpadami. Marszałek przygotowuje raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do
spraw środowiska. 

Główne zadania związane z monitoringiem, kontrolą i egzekwowaniem przepisów to:
 monitoring i kontrola instalacji gospodarki odpadami, 
 monitoring  i  kontrola  przewoźników  i  pośredników  (posiadaczy  odpadów)

zajmujących się gospodarowaniem odpadami, 
 identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań, 
 egzekwowanie  przepisów  w  związku  z  niedotrzymaniem  warunków  posiadania

pozwoleń lub złamaniem wymogów czy obowiązujących norm.

Brak wyżej  wymienionych elementów systemu monitoringu utrudni lub wręcz uniemożliwi
wdrożenie  ustalonej  polityki  i  wykonanie  zadań  zaplanowanych  w  ramach  budowy  systemu
gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach stanowi, że wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się
odzyskiem  i  unieszkodliwianiem  oraz  zbieraniem  i  transportem  odpadów  na  prowadzenie  tej
działalności wymagają zezwolenia wydanego przez wojewodę lub starostę.

Rutynowy monitoring i kontrola posiadaczy odpadów powinny obejmować regularne wizyty
przedstawicieli WIOŚ, którzy np. sprawdzą zapisy ewidencyjne, pobiorą próbki odpadów i ocenią
wyniki  działalności  danego  posiadacza.  Samorządy  lokalne  powinny  współuczestniczyć
i wykorzystywać  zbierane  w  tym  systemie  informacje.  Wyniki  i  informacje  mogą  być  także
udostępnione  do  publicznego  wglądu,  jeżeli  takie  są  założenia  polityki  władz  lokalnych.
Na wszelkie  naruszenia  warunków  posiadania  decyzji  administracyjnych  lub  inne  wykroczenia
należy  reagować  natychmiast  i  w  sposób stanowczy,  zwłaszcza,  jeśli  mogą one  spowodować
poważne zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. 

Wprowadzenie i stosowanie formalnych systemów zarządzania środowiskowego i systemów
kontrolnych związanych z działalnością i instalacjami odpadowymi (takich jak normy z serii  ISO
14000) może ułatwić monitoring i egzekwowanie przepisów. 

11.3. Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów
Monitoring odpadów jest elementem monitoringu środowiska i polega na systematycznym

badaniu zmian ilościowych i jakościowych odpadów w celu kontroli wprowadzanych do środowiska
zanieczyszczeń.

Monitorowanie  realizacji  planu ma umożliwić  ocenę prawidłowości  i  efektywności  działań
oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu poszczególnych gmin
i Powiatu Płockiego.

W rzeczywistości bardzo trudno jest monitorować „cykl życia” odpadów. Nie tylko w naszym
powiecie, ale w całym kraju strumienie odpadów nie są dokładnie ewidencjonowane w miejscu ich
wytwarzania,  a  ze  względu  na  brak  właściwej  ewidencji  odpadów czasem „giną”  w  kolejnych
etapach  łańcucha  istnienia  odpadów.  Ponadto  pozyskanie  wszystkich  danych  o  odpadach
w pełnym zakresie jest w praktyce nieosiągalne. Należy zatem poddać analizie zarówno priorytety
związane z określeniem strumienia odpadów jak i podmiotów na rynku gospodarki odpadami, które
należy monitorować.

Oceniając  system  monitoringu  należy  podkreślić,  że  dla  prawidłowego  monitorowania
gospodarowania  odpadami  –  zarówno  w  skali  kraju  jak  i  Gminy  –  konieczna  jest  regularnie
prowadzona  sprawozdawczość  dla  poszczególnych  rodzajów  odpadów.  Źródła  pozyskiwania
informacji  w  tym  zakresie  stają  się  coraz  zasobniejsze  w  dostarczane  tam  dane,  co  może
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świadczyć między innymi o coraz lepszej znajomości prawa przez podmioty działające na rynku
odpadów  jak  również  o  aktywności  instytucji  kontrolujących  obowiązki  wynikające
z obowiązujących przepisów. Należy jednak pamiętać, że realizacja tego zadania jest obecnie na
początkowym etapie. Ograniczone środki finansowe, a co z tym się wiąże ograniczone zasoby
ludzkie powodują i narzędzia techniczne, powodują, że nie wszystkie zadania mogą być w pełni
realizowane, ani obecnie, ani w najbliższej przyszłości. 

Poniżej przedstawiono w tabeli informacje do monitorowania PGO dla Gminy Drobin według
schematu z KPGO 2010.

Tabela 37. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowania odpadami według KPGO 2010
L.p. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Jednostki
 Ogólne  
1. Masa odpadów wytworzonych - ogółem Mg

2.
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez 
recyklingu organicznego) %

3.
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi 
organicznemu %

4.
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu 
przekształcaniu z odzyskiem energii %

5.
Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na 
powierzchni ziemi %

6.
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu 
metodami biologicznymi %

7.
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu 
metodami termicznymi %

8.
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez 
przetworzenia %

9. Wartość PKB mld zł

10. Odsetek zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami %
11. Odsetek zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami %
12. Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami %

13.
Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania %

14.
Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki 
odpadami, na które złożono odwołania %

15.
Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie 
gospodarki odpadami, na które złożono odwołania %

16.
Odsetek decyzji wydanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania %

17.

Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu 
odwoławczym %

18.
Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki 
odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym %

19.
Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie 
gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym %

20.

Odsetek decyzji wydanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu 
odwoławczym %

21.
Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji 
gospodarki odpadami - ogółem mln zł

22.
Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji 
gospodarki odpadami - z funduszy Unii Europejskiej mln zł

23.
Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie 
gospodarki odpadami mln zł
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24. Liczba etatów w administracji centralnej w zakresie gospodarki odpadami szt.

25.
Liczba etatów w administracji wojewódzkiej w zakresie gospodarki 
odpadami szt.

26. Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami szt.
27. Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami szt.

28.
Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w 
przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami szt.

 Odpady komunalne  

29.
Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania 
odpadów komunalnych %

30. Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem mln Mg
31. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie mln Mg

32.
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 
komunalne mln Mg

33.
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, 
poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi %

34.

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

35.

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 
komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w 
współspalarniach odpadów %

36.
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady 
komunalne, składowanych bez przetwarzania %

37.
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 
recyklingowi (bez recyklingu organicznego) %

38.
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych 
recyklingowi organicznego %

39.

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

40.

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

41.
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych 
unieszkodliwianiu (poza składowaniem) %

42.
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych 
składowaniu %

43.
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 
składowiskach odpadów mln Mg

44.

Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów 
wytworzonych w 1995 r. %

45.
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady 
komunalne - ogółem szt.

46.
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady 
komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie szt.

47.
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są 
składowane odpady komunalne - ogółem m3

48.
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są 
składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie m3

49.
Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych szt.

50.
Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych mln Mg

51. Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych szt.
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52. Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych mln Mg
 Odpady niebezpieczne  
53. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych tys. Mg

54.
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych 
recyklingowi %

55.
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych 
termicznemu przekształceniu %

56.
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych 
bez przetworzenia %

57. Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych tys. Mg

58.
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów 
niebezpiecznych poddanych recyklingowi %

59.
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów 
niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu %

60.
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów 
niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia %

61. Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB tys. Mg
62. Poziom odzysku olejów odpadowych %
63. Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych %
64. Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów tys. Mg
65. Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów tys. Mg

66.
Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony 
według dyrektywy1)) %

67.
Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony 
według dyrektywy1)) %

68.
Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony według 
dyrektywy1)) %

69.
Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - 
do usunięcia i unieszkodliwienia mln Mg

70. Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji szt.

71. Liczba zlikwidowanych mogilników w danym okresie sprawozdawczym szt.

72.
Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w 
pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach tys. Mg

73. Masa wprowadzonego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego tys. Mg

74.
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 
ogółem tys. Mg

75.
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 
gospodarstw domowych tys. Mg

76.
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 
gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca kg/mieszkańca

77. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) %
78. Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) %
79. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) %
80. Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) %
81. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) %
82. Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) %
83. Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych %
84. Liczba stacji demontażu 3) szt.
85. Liczba punktów zbierania pojazdów 3) szt.
86. Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) tys. Mg

87.
Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 3) %

88.
Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 3) %
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 Komunalne osady ściekowe  
89. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych tys. Mg

90.
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 
poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi %

91.
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi %

92.
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 
bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie %

93.
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 
bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach %

94.
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 
składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów %

 Odpady opakowaniowe  
95. Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg
96. Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg

97.
Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na 
rynek tys. Mg

98. Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg
99. Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg
100. Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg
101. Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek tys. Mg
102. Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych - ogółem %
103. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - ogółem %
104. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła %
105. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych %
106. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury %
107. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali %
108. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium %
109. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna %
1)  dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2006/66/WK  z  dnia  6  września  2006  r.  w  sprawie  baterii
i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266
z 26.09.2006 r., str. 1),
 2) według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.
U. Nr 180, poz. 1495),
3) określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr
25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458).

Źródło KPGO 2010

Podczas weryfikacji  należy koniecznie wykonać ponowną analizę problemów i strumienia
odpadów. Polityka i postawione przez nią cele najprawdopodobniej nie ulegną zmianom, jednakże
należy zweryfikować wyznaczone zadania. Jeśli wykonanie zadań odbiega znacząco od założeń,
należy  rozważyć  wprowadzenie  zmian  zmierzających  do  lepszej  wykonalności  zadań  planu.
Z drugiej strony, jeżeli zadania zostały wykonane, należy przygotować nowe kierunki działań oraz
zadania ambitniejsze,  zgodnie z wymogami prawa stanowiącymi o konieczności  stałej  poprawy
sytuacji w gospodarce odpadami. 

12.Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Polskie uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami zawarte są w szczególności
w następujących aktach: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy –
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia  
11 maja 2001 r.  o opakowaniach i  odpadach opakowaniowych, ustawa z dnia 11 maja 2001 r.  
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach
produktowych i opłatach depozytowych, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach.
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Podstawowe  zasady  gospodarowania  odpadami  wyrażone  zostały  przez  następującą
hierarchię dozwolonych zachowań:

 zapobieganie powstawaniu odpadów,
 ograniczanie powstawania odpadów,
 odzysk z odpadów substancji, przedmiotów i produktów wraz z ich wykorzystaniem,
 unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem ich składowania,
 składowanie odpadów.

Obowiązujące obecnie  w Polsce przepisy prawne w zakresie  gospodarowania  odpadami  
w stosunku  do obowiązujących przed 2001 rokiem przyniosły  zmiany,  które  można ocenić  jako
rewolucyjne. Są one zgodne w prawodawstwem Unii Europejskiej,  co do podstawowych założeń
gospodarowania  odpadami,  stosowanej  terminologii,  zakresu  regulacji  oraz  wielu  rozwiązań
szczegółowych. Zgodność ta dotyczy nie tylko ogólnych celów regulacji i ich hierarchii (prewencja,
odzysk, unieszkodliwianie), ale i wielu podstawowych pojęć i wprowadzenia konieczności pozwoleń
kompetentnych władz na prowadzenie czynności w zakresie gospodarowania odpadami.

Gmina  Drobin  położona  jest  w  środkowej  części  Polski,  w  środkowo-zachodniej  części
województwa  mazowieckiego,  na  terenie  powiatu  płockiego.  Powierzchnia  gminy Drobin  wynosi
143,19 km2. Obszar gminy zajmuje 45 miejscowości, należących do 48 sołectw

Z gminą Drobin graniczą bezpośrednio następujące gminy: gmina Raciąż – powiat płoński
(od północnego-wschodu),  gmina  Staroźreby  –  powiat  płocki  (od  południowego-wschodu),  gmina
Bielsk  –  powiat  płocki  od  południowego-zachodu,  gmina  Zawidz  Kościelny  –  powiat  sierpecki
(od północnego-zachodu).

W gminie Drobin funkcjonuje system usuwania odpadów oparty o regularną usługę zbierania
odpadów  przy  użyciu  znormalizowanego  sprzętu.  Odpady  komunalne  powstające  w  zabudowie
mieszkaniowej  gromadzone są w pojemnikach ustawionych na posesji  lub na terenach gminnych.
Pojemniki są własnością osób prywatnych lub firm wywozowych. 

Przedsiębiorcy,  posiadający  zezwolenia  udzielane  im  przez  Burmistrza  podpisują
z mieszkańcami umowy,  dostarczają  im pojemniki  i  w regularnych odstępach czasu opróżniają  je.
Zazwyczaj są to odpady niesegregowane. 

Zezwolenia  na odbiór  odpadów komunalnych  posiadają 3 przedsiębiorstwa,   zezwolenia na
opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych posiadają
3 przedsiębiorstwa. 

Transport  odpadów z  miejsc  ich  wytwarzania  do  miejsc  ich  odzysku  lub  unieszkodliwiania
realizowany jest przez te firmy z wykorzystaniem własnych środków transportu i  transportu innych
specjalistycznych  firm  transportowych,  posiadających  zezwolenie  na  transport  odpadów.  Sposób
transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez odpowiednie
odrębne przepisy.

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Drobin funkcjonuje jeden zakład unieszkodliwiania odpadów
i jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszewie, zarządzane przez
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w 09-210 Drobin, ul. Tupadzka 7.

Selektywna  zbiórka  odpadów  jest  prowadzona  od  1996  r.  Odpady  są  zbierane  do  24
pojemników o pojemności  1,1 m3, opróżnianych 1-3 razy w miesiącu.

Od  1996  r.  na  terenie  gminy  Drobin  selektywną  zbiórkę  realizuje  Zakład  Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tupadzkiej 7 09-210 Drobin, (od
października 2006 r.   nazwa REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.).  Odpady są odbierane
transportem własnym. Zbiórka jest finansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. 

Odpady  z  selektywnej  zbiórki  są  prasowane  i  magazynowane  w  wyznaczonej  części
składowiska  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  w  Cieszewie.  Aktualnie  za  odbiór  odpadów
selektywnych  z  pojemników  ogólnodostępnych  odpowiada  Firma  REMONDIS  Drobin  Komunalna
spółka z o.o. ul. Tupadzka 7 09-210 Drobin. 

Inwentaryzacja  pojemników  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  w  gminie  Drobin  wykazała  24
pojemniki, z czego 11 do plastiku i 13 do szkła.

W Planie zamieszczono wykaz podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności w zakresie
gospodarki odpadami, funkcjonujących na terenie Gminy. Podmioty te w swoim zakresie działalności
zajmują się zbieraniem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem odpadów innych niż niebezpieczne.

W opracowaniu przedstawiono możliwości i sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
które  występują  na  terenie  Gminy.  Zwrócono  uwagę  na  szczególne  rodzaje  odpadów
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niebezpiecznych,  w tym odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i  akumulatory,  odpady
zawierające azbest, pestycydy i odpady medyczne oraz weterynaryjne. Wskazano również firmy lub
przedsiębiorstwa,  trudniące  się  odzyskiem  lub  unieszkodliwianiem  wybranych  odpadów
niebezpiecznych na terenie Gminy, jak i na terenie Kraju.

Na  podstawie  założeń  z  KPGO  2010  przeprowadzono  obliczenia  w  zakresie  prognozy
powstawania odpadów na najbliższe lata.  Prognozą tą objęto wytwarzanie  odpadów komunalnych
(w tym biodegradowalne i opakowaniowe), odpady niebezpieczne, oraz odpady pozostałe.

Analizując  stan  gospodarki  odpadami  na  terenie  Gminy  Drobin  można  stwierdzić,
że w najbliższym  czasie  należałoby  na  podstawie  istniejących  przepisów  prawnych  uwzględnić
w trakcie aktualizacji planu następujące zadania:

Odpady komunalne

Cele krótkoterminowe 2008-2012
1. Objęcie wszystkich mieszkańców Miasta i  Gminy Drobin zorganizowanym systemem zbierania

odpadów.
2. Objęcie umowami na odbiór odpadów 100% mieszkańców.
3. Wzmożony  nadzór  i  kontrola  nad  gospodarką  odpadami  w  gospodarstwach  indywidualnych,

zakup i rozmieszczenie pojemników.
4. Edukacja ekologiczna mieszkańców, dzieci i młodzieży.
5. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów w zakresie:
6. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

o Uruchomienie  linii  do  segregacji  odpadów  na  składowisku  w  Cieszewie,  gmina
Drobin.

o Zorganizowanie Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) .
o Zakup i rozmieszczenie pojemników.
o Edukacja ekologiczna i działalność propagandowa.
o Wspieranie rozwoju lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywne zbieranie

odpadów we własnym zakresie (odpady kuchenne, odpady zielone). 

Cele długoterminowe 2013-2015
1. Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta i Gminy

Drobin.
2. Propagowanie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez lokalne środki przekazu.
3. Doskonalenie  systemu  selektywnego  zbierania  w  celu  osiągnięcia  odpowiednich  poziomów

odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
o odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,
o odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,
o odpadów opakowaniowych
o odzysk 60%, odzysk 60%, recykling 55% -80%.

4. Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i wprowadzenie w nim zmian.
5. Rozwój systemu zbierania odpadów biodegradowalnych. Podnoszenie świadomości ekologicznej

mieszkańców.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Cele krótkookresowe 2008 – 2012
1) Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów

komunalnych:
2) Intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów.
3) Utworzenie PDGO.
4) Edukacja ekologiczna.
5) Osiągnięcie  w  2011  r.  zakładanych  limitów  odzysku  i  recyklingu  odpadów  niebezpiecznych

(ze strumienia odpadów komunalnych) - 20%.
6) Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie zagrożeń, jakie stwarza niekontrolowane

przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska.
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7) Propagowanie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez lokalne środki przekazu.
(Ulotki,  broszury, Lokalny Biuletyn Informacyjny KONTAKT, tablice ogłoszeń, poprzez sołtysów
itp.)

Cele długookresowe 2012 – 2015
1) Dalszy  rozwój  selektywnego  systemu  zbierania odpadów  niebezpiecznych

ze strumienia komunalnych.
2) Analiza funkcjonowania przyjętego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
3) Rozwój PDGO.
4) Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Kontynuacja edukacji ekologicznej.
5) Propagowanie prawidłowej gospodarki odpadami.
6) Osiągnięcie  docelowo  zakładanych  limitów odzysku  i  recyklingu  odpadów

niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych) - 35%.

Projektowany system gospodarki odpadami

Podstawowymi  ogniwami  systemu  gospodarki  odpadami  w  powiecie  płockim  a  więc
i w gminie Drobin będą:

o segregacja odpadów „u źródła”,
o Regionalne Zakłady Gospodarowania Odpadami (RZGO),
o Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)
o jedna stacja przeładunkowa odpadów komunalnych.

Jednym z priorytetowych celów przyjętych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami jest
zamykanie  składowisk  odpadów,  które  nie  mogą  zostać  dostosowane  do  wymogów  prawa.
Tylko w 2007 r. zamknięto 2 składowiska odpadów w Łącku i Gąbinie. Obecnie prowadzone jest
postępowanie w celu zamknięcia, niefunkcjonującego już od lat, składowiska odpadów w Rogowie
gmina Bulkowo. W 2008 r. zostanie zamknięte składowisko odpadów w Grabowcu gm. Słubice.
W przypadku nie spełnienia wymogów obowiązujących w prawie do 31 grudnia 2009 r. zamknięte
zostanie  również  składowisko  odpadów  w  Wilczkowie  gm.  Wyszogród.  Planuje  się  budowę
instalacji  do  termicznego  przekształcania  odpadów.  Rozbudowie  ulegną  składowiska  odpadów
w Cieszewie  gmina  Drobin  i  Kobiernikach gmina  Stara  Biała.  Planowana jest  również  budowa
składowiska  odpadów  azbestowych  co  obniży  koszty  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów
zawierających azbest w powiecie płockim.

W ramach Obszaru Płockiego będą funkcjonowały 2 Regionalne Zakłady Gospodarowania
Odpadami (RZGO) zlokalizowanych w: Cieszewie, gm. Drobin oraz ZUOK w Kobiernikach. Obiekty
wyposażone  będą  w  segregatornię,  kompostownię  oraz  składowisko  balastu.  Eksploatatorzy
obydwóch Zakładów projektują rozbudowę i modernizację istniejących obiektów.

W  obydwu  Zakładach  planuje  się  organizację  punktów  zbierania  odpadów
wielkogabarytowych,  niebezpiecznych  wyselekcjonowanych  z  odpadów  komunalnych  oraz
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Planuje się również budowę kompostowni w Cieszewie oraz polepszenie pracy kompostowni
w Kobiernikach,

Zgodnie  z  ustaleniami  WPGO  w  Regionie  Płockim  planuje  się  zastosowanie  metody
termicznej. Byłaby to instalacja, która unieszkodliwiłaby również odpady wytworzone w procesach
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych niesegregowanych. Ostateczny
wybór opcji unieszkodliwiana termicznego powinien zostać sprecyzowany w stosownych studiach
wykonalności,  biorących  pod  uwagę  przede  wszystkim  efektywność  ekonomiczną  inwestycji.
Zgodnie  z  informacją  uzyskaną od eksploatatorów ZUOK w Kobiernikach i  Spółki  Komunalnej
Remondis Drobin w Cieszewie obydwa Zakłady biorą pod uwagę możliwość zastosowania metody
termicznej unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Rozważana jest również możliwość budowy
instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Płocku.

W  związku  z  zapisami  WPGO  w  Planie  Gospodarki  Odpadami  w  powiecie  płockim
przewidziano  budowę  instalacji  do  termicznego  unieszkodliwiania  odpadów.  Preferowanym
kierunkiem ograniczenia  ilości  deponowanych  odpadów komunalnych  na składowiskach  będzie
budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów w Obszarze Płockim zlokalizowanym na
terenie Zakładu Utylizacji  Odpadów Komunalnych w Kobiernicach k/Płocka (ZUOK) lub w jego
pobliżu.
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Metody  mechaniczno-biologiczne  stosowane  będą  w  obszarach  słabo  zurbanizowanych,
w których źródła wytwarzania odpadów komunalnych są silnie rozproszone.

Głównym kierunkiem postępowania w zakresie odpadów niebezpiecznych: azbestu, baterii
i akumulatorów,  odpadów  sprzętu  elektrycznego  elektronicznego,  odpadów  medycznych
i weterynaryjnych  oraz  przepracowanych  olejów  z  tymi  odpadami  jest  ich  odzysk  i  recykling.
Osiąganie  zakładanych  poziomów odzysku  i  recyklingu  wynika  z  przepisów  prawa  krajowego
i Wspólnoty Europejskiej.

Ważnym  problemem  w  powiecie  płockim  są  osady  ściekowe  i  odpady  remontowo-
budowlane, które muszą być głównie odzyskiwane.

Aby  osiągnąć  zakładane  cele  należy  wykonać  szereg  działań,  które  wymagają
niejednokrotnie  dużych  nakładów  finansowym.  Ważnym  zadaniem,  jakie  stoi  głównie  przed
wójtami,  burmistrzami  i  przedsiębiorcami  jest  pozyskanie  środków  na  realizację  zadań
inwestycyjnych  i  nie  inwestycyjnych  określonych  w  Powiatowym  Planie.  Starosta  Płocki
dostrzegając  pilną  potrzebę  poprawy  sytuacji  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  dołoży
wszystkich  starań  i  wykorzysta  istniejące  możliwości  do  promowania  działań  proekologicznych
w gospodarce odpadami zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju w powiecie płockim.

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy
Drobin kierowano się następującymi przesłankami:

1.  Docelowym  rozwiązaniem dla  Gminy  Drobin  zgodnie  z  zapisami  w  WPGO dla
województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Płockiego będzie RZGO w Cieszewie.
2. Gminy korzystające z usług RZGO powinny być w zgodzie  z zasadą „bliskości”
wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2007 nr. 39 poz.
251 z późń. zm.).Przyjęto, że optymalna odległość centrum gminy (po drogach) nie
będzie większa niż 50 km od Zakładów W przypadku konieczności dowozu odpadów
(lub  surowców)  z większej  odległości,  należy  rozważyć  budowę  stacji
przeładunkowych.
3. Założono, że z poszczególnych gmin wszystkie odpady będą kierowane do RZGO,
natomiast pozostały balast będzie składowany na lokalnych składowiskach do czasu
ich  wypełnienia  lub  konieczności  ich  zamknięcia  z  innych  powodów.  W  takim
przypadku pozostałe odpady komunalne kierowane będą na najbliższe funkcjonujące
składowisko lub na składowiska przy RZGO.
4.  Zebrane  selektywnie  odpady  komunalne  (odpady  organiczne,  surowce  wtórne)
poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii).
Pozostałe odpady (tzw. odpady komunalne niesegregowane) oraz odpady z procesów
przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, składowane będą na składowiskach.
5.  Na  terenach  z  zabudową  jednorodzinną  preferowane  będzie  kompostowanie
odpadów organicznych we własnym zakresie.
6.  Zarówno  system  zbierania  opakowaniowych  surowców  wtórnych  jak  i  system
odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów
postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi, wynikających z:

o Ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  opakowaniach  i  odpadach
opakowaniowych (Dz.U.2001 nr. 63 poz. 638 z późń zm.).

o Ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie
produktowej i  opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz.U.2007 Nr 90
poz. 607 z późn. zm.) 

Sposób  rozdziału  odpadów  na  poziomie  gospodarstwa  domowego  powinien  być  ściśle
powiązany z docelowymi rozwiązaniami technologicznymi zakładów zagospodarowania odpadów
i wspólny  dla  gmin  objętych  zasięgiem obsługi  tych  ZZO.  W przypadku  Gminy  Drobin  będzie
to system opracowany dla RZGO Cieszewie (Region Płocki).
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Załącznik 1

Lokalizacja miejsc unieszkodliwiania i  odzysku odpadów na terenie Związku Gmin Regionu
Płockiego 
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