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1. POSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA
Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na
środowisko „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Piastowa na lata 2010-2013
z perspektywą na lata 2014 - 2017” jest art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr
199, poz. 1227). Artykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty
polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów.
Związane jest to ze stosowaniem w prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy
2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i
programów na środowisko.
Zgodnie z zapisami ustawowymi przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
„strategii rozwoju regionalnego (…) polityki, strategie, plany lub programy dotyczące
w szczególności przemysłu, (…) gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej,
leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywane
lub przyjmowane przez organy administracji (…) polityk, strategii, planów lub
programów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar
natura 2000”.
Nadrzędnym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w
środowisku, jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów „Planu Gospodarki
Odpadami dla miasta Piastowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 2017”, jak również sformułowanie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub
minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych oddziaływań. Prognoza winna
wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan środowiska.
Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy było:
- ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we
wszystkich częściach „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Piastowa na lata
2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017”
- ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów planu.
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2. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA PROGNOZY
Według przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko prognoza oddziaływania na środowisko powinna:
1. zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu
oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
2. określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany
tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
3. określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z
punktu

widzenia

projektowanego

dokumentu,

w szczególności dotyczące

obszarów chronionych:
- obszary NATURA 2000,
- inne istniejące i projektowane obszarowe formy ochrony,
4. określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
5. określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania, w tym
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, oraz pozytywne i negatywne,
na środowisko, w szczególności na:
- różnorodność biologiczną,
- ludzi,
- zwierzęta,
- rośliny,
- wodę,
- powietrze,
- powierzchnię ziemi,
- krajobraz,
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- klimat,
- zasoby naturalne,
- zabytki,
- dobra materialne
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;
6. przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących
być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
7. przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
8. zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
9. zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
10. zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
11. zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
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3. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ODPADAMI W PIASTOWIE
3.1. Stan aktualny
Aktualny stan gospodarki odpadami w Piastowie charakteryzują następujące
ilości odpadów:
Tabela 1. Ilość odpadów komunalnych wytwarzana na terenie miasta Piastowa w 2008 roku
Ilość odpadów komunalnych (Mg)

Rodzaj odpadów

zabudowa
zabudowa
wielorodzinna jednorodzinna

razem

Odpady z gospodarstw domowych

3193

2120

5313

Odpady z infrastruktury

1331

771

2102

Odpady usług komunalnych

106

77

183

Odpady wielkogabarytowe

213

154

367

4843

3122

7965

Razem

Według podanych powyżej wskaźników, na terenie miasta Piastowa wytworzono w
2008 roku 7 965Mg odpadów komunalnych.
Aktualny model zbierania i transportu odpadów komunalnych w Piastowie jest
modelem opartym na zasadach wolnorynkowych.
Na obszarze miasta działa wiele podmiotów gospodarczych, które otrzymały
decyzje zezwalające na działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Działalność ta dotyczy odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne.
Na terenie miasta Piastowa nie funkcjonują obecnie obiekty i instalacje gospodarki
odpadami.
Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie miasta
Piastów, można wyróżnić jej mocne i słabe strony.
Mocne strony

•

funkcjonuje system gospodarki odpadami komunalnymi ukierunkowany na
planowe osiągnięcie zamierzonego celu,

•

Miasto Piastów skutecznie kreuje i wdraża autonomiczny system gospodarki
odpadami komunalnymi szczególnie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania,
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•

dostosowanie sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów do
warunków i możliwości lokalnych,

•

objęcie

zorganizowanym

zbieraniem

odpadów komunalnych ponad

90%

mieszkańców miasta,
•

wprowadzono rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów
zmieszanych,

•

wprowadzone

selektywne

zbieranie

odpadów

systemem

gniazdowym

(pojemnikowym) i workowym,
•

wzrastająca systematycznie efektywność selektywnego zbierania odpadów,

•

wprowadzone

selektywne

zbieranie

niektórych

rodzajów

odpadów

niebezpiecznych,
•

kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców
we własnym zakresie, na terenie posesji,

•

dostępność instalacji i obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
(sortownia, kompostownia, składowisko,),

•

prowadzona systematycznie edukacja ekologiczna,

•

systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk,

Słabe strony

•

część

mieszkańców

miasta

nie

ma

podpisanych

umów

z

podmiotami

uprawnionymi do odbierania odpadów komunalnych,
•

cześć odpadów niebezpiecznych nie jest wydzielana ze strumienia odpadów
komunalnych,

odpadów

niebezpiecznych

pochodzących

z

odpadów

komunalnych,
•

odpady niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowousługowej w znacznym stopniu trafiają do strumienia odpadów komunalnych,

•

duży odsetek składowanych i nieprzetworzonych odpadów,

•

niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresie
gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania,

•

nierozwiązanym problemem są małe ilości olejów odpadowych powstające w
dużym rozproszeniu, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
i indywidualnych użytkowników,
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•

niedostatecznie funkcjonuje zbieranie baterii i akumulatorów małogabarytowych,
głownie ze względu na niską świadomość społeczeństwa oraz brak dostatecznie
rozbudowanej sieci punktów zbierania. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że
odpady te powstają w dużym rozproszeniu. Powszechną praktyką usuwania
zużytych baterii jest zarówno z gospodarstw domowych jak i podmiotów
gospodarczych jest pozbywanie się ich do strumienia odpadów komunalnych,

•

za najważniejszy problem związany z postępowaniem z pojazdami wycofanymi z
eksploatacji uznano tzw. „szarą strefę”, do której zgodnie z szacunkami FORS
(Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów), trafia 9 z 10 samochodów.
Takie postępowanie wynika przede wszystkim z niskiej świadomości ekologicznej
właścicieli pojazdów, którzy nie zdają sobie sprawy z ciążących na nich
obowiązków lub świadomie je lekceważą,

•

niedostatecznie rozwinięty jest system selektywnego zbierania zużytych opon,
istnieją możliwości techniczne zapewniające odzysk lub unieszkodliwienie (poza
składowaniem) całego strumienia wytworzonych odpadów. Problemem jest
nielegalne spalanie części zużytych opon oraz deponowanie na składowiskach,

•

brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych
odpadów medycznych w indywidualnych praktykach lekarskich,

•

brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych
odpadów weterynaryjnych w gabinetach prywatnych,

•

brak wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących rynku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,

•

odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający
ich zagospodarowanie,

•

w niewystarczający

sposób

postępuje

organizacja

systemu

zbierania,

gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich
przedsiębiorców oraz rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w
małych i średnich podmiotach gospodarczych,
•

występują trudności w monitorowaniu stanu gospodarki odpadami ze względu na
zdywersyfikowany system zbierania informacji nt. gospodarki odpadami (na
podstawie szeregu aktów prawnych, przez wiele instytucji zarówno drogą
administracyjną, jak i badań statystycznych, przy użyciu różnych metodyk).
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3.2. Planowany system zbiórki odpadów na obszarze miasta Piastowa
Poziomy wymaganych zmian określają obowiązujące przepisy prawne oraz
dokumenty strategiczne, w szczególności krajowy plan gospodarki odpadami oraz
„II Polityka Ekologiczna Państwa”. Do podstawowych należą:
-

wydzielenie odpadów niebezpiecznych i budowlanych ze strumienia odpadów
komunalnych;

-

selektywna zbiórka odpadów stanowiących surowce wtórne i poddanie ich
recyklingowi;

-

redukcja odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów kierowanych
do składowania;

-

odzysk i recykling odpadów produkcyjnych innych niż komunalne.
Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych będzie się zmieniał w miarę

rozwoju gospodarczego i wzrostu zamożności społeczeństwa.

Podczas prac nad aktualizacją przyjęto 8 letni okres planowania z podziałem
na dwie perspektywy czasowe: krótkoterminową (do 2013 roku) i długoterminową (do
2017 roku). Stąd też prognozy opracowano dla dwóch horyzontów czasowych: 2013
i 2017 roku.

Za Kpgo 2010 i WPGO przyjęto następujące założenia:
•

nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych
odpadów komunalnych,

•

wzrost wskaźników ilościowych wytwarzanych odpadów kształtował się będzie na
poziomie 5% w okresach 4 letnich,
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nastąpi wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów, co spowoduje zmiany

•

ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie
zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali.

Przyjęto ilościowe wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych na poziomie: 370
kg/M/rok w roku 2013 oraz 390 kg/M/rok w roku 2017. Zakładając, że liczba ludności
Piastowa w 2013 roku wynosić będzie 23 278 osób, a w 2017 roku – 23 770 osób,
ilość wytworzonych odpadów komunalnych będzie następująca:

Tabela 2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) w latach 2013 – 2017
na terenie miasta Piastowa

Lp.

Rodzaj odpadu

1.
2.
2-1
2-2
2-3

Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie
Niesegregowane odpady komunalne:
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura

2-4

Odpady wielomateriałowe

2-5

Tworzywa sztuczne

2-6

Szkło

2-7

Metal

2-8

Odzież, tekstylia

2-9

Drewno

2-10

Odpady niebezpieczne

Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
3.
Odpady usług komunalnych
4.
Razem
2-11

Ilość odpadów w Mg
2013
2017
936
985
7 109
7 689
1 783
1 929
87
94
1359
1470
605

655

1039

1124

313

338

390

422
124

134

115

125

45

47
1249
378
190
8613

1351
397
199
9270

Według prognoz, w 2013 roku wytworzone zostanie 8613 Mg odpadów
komunalnych, a w 2017 roku – 9270 Mg.
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Uzyskanie wymaganych w KPGO i WPGO poziomów odzysku zrealizowane
zostanie poprzez system selektywnej zbiórki. Podstawowe cele systemu to:
-

zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości;

-

wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymogami ochrony środowiska organizacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W planowanym systemie omówione zostały działania w następujących
tematach:
-

zapobieganie powstawaniu odpadów m. in. poprzez rozszerzenie edukacji
społecznej;

-

zbiórka i transport odpadów;

-

selektywna zbiórka surowców wtórnych;

-

segregacja odpadów ulegających biodegradacji.

Przedstawiona w planie strategia postępowania z odpadami w przedziale
czasowym 2010 – 2013 i 2014 – 2017 została oparta na poniższych zasadach:
-

jako podstawowy sposób odzysku odpadów przyjęto segregację „u źródła”, z
selekcją makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, odp. niebezpiecznych oraz
biodegradowalnych;

-

zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych poprzez okresowe „wystawki”;

-

prowadzenie edukacji i promocji selektywnego gromadzenia odpadów przez
mieszkańców i podmioty gospodarcze;

-

kompostowanie odpadów „zielonych” oraz „bio” zebranych w ramach selektywnej
zbiórki;

Program zadań inwestycyjnych obejmuje:
-

uczestnictwo finansowe Miasta Piastowa w projektowanych przedsięwzięciach
Związku Komunalnego Utrata
Plan gospodarki odpadami nie przewiduje realizacji na terenie Miasta
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Piastowa przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska zdefiniowanych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych

kryteriów

związanych

z

kwalifikowaniem przedsięwzięcia

do

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z póź.
zm.).

4. WALORY, ZASOBY I ANTROPIZACJA ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONA
PRZYRODY I KRAJOBRAZU MIASTA PIASTOWA

Piastów jest miastem silnie zurbanizowanym i nie posiada rozbudowanego,
zróżnicowanego systemu połączeń przyrodniczych z otaczającymi obszarami.
W otoczeniu miasta nie występują większe kompleksy leśne co jest spowodowane
silną urbanizacją Piastowa. Powierzchnia zieleni miejskiej przypadająca na jednego
mieszkańca jest bardzo mała i wynosi ok.1,8 m kw./mieszkańca. Na terenie miasta
można wyróżnić kilka rodzajów zieleni miejskiej:
-zieleń ogólnomiejska ( W Piastowie istnieją 2 parki miejskie: pierwszy pomiędzy ul.
Al. Tysiąclecia, Dworcową 11-tego Listopada(2,8 ha) i drugi pomiędzy ul. Hallera, ST.
Kostki i Al. Krakowską (1 ha), poza tym pomiędzy ul. Spacerową i Styki znajduje się
pas zieleni miejskiej, 2 skwery: przy Pl. Zgody i przy Pl. Słonecznym oraz pomiędzy
ul. Różaną, Klonową i Jaśminową .Poza tym u zbiegu ul. Warszawskiej i Bohaterów
Wolności są tereny zieleni nieurządzonej.
-zieleń osiedlowa formie skwerów i nasadzeń prowadzonych przez mieszkańców,
stanowi ona 1,2 ha
-zieleń działkowa na terenie ogródków działkowych „ Kolejarz” i ogródków przy ul.
Ogińskiego
- zieleń uliczna (aleje, nasadzenia uliczne) zajmuje 9,4 ha. Na niektórych ulicach
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występują cenne zadrzewienia i są one cały czas kontynuowane.
- zieleń na posesjach prywatnych
Oprócz tego na terenie miasta znajdują się zieleńce, które zajmują 8,2 ha. W ciągu
roku wykonuje się nasadzenia drzew. Do pozostałych terenów zielonych Miasta
nalezą niedawno zagospodarowane obszary w okolicy wiaduktu oraz ogrody
działkowe przy ulicach: Błońskiej, Żbikowskiej, róg Ogińskiego i Harcerskiej Każdy z
wymienionych typów obiektów zielonych pełni specyficzne funkcje i posiada istotne
znaczenie dla miasta. Są to funkcje: izolacyjne, zdrowotne, dekoracyjne produkcyjne
i dydaktyczne. Szczególną rolę spełniają drzewa ozdobne ponieważ dostarczają
duże ilości tlenu, ograniczają hałas, oczyszczają powietrze z pyłów i gazów chronią
glebę i spełniają jeszcze wiele innych funkcji. W Piastowie pod względem znaczenia
największą rolę odgrywa zieleń przydomowa i w drugiej kolejności, zieleń
ogólnomiejska. W ostatnich latach zauważamy rozwój funkcji dekoracyjno –
izolacyjnej na prywatnych posesjach co jest bardzo korzystnym zjawiskiem. Do tego
rozwoju przyczynia się również Urząd Miejski, który dofinansowuje zakup drzew i
krzewów na posesjach. Jest to bardzo dobry pomysł zważywszy na problem jaki
stanowi brak większego terenu na stworzenie parku w mieście. Piastów posiada
niewielkie tereny zieleni. Park przy Urzędzie Miasta jest dość gęsto zadrzewiony, w
drzewostanie występuje lipa, klon jawor, robinia, topola. Park posiada charakter
reprezentacyjny i wypoczynkowy, pełni również funkcje

tranzytowe dla ruchu

pieszego. Natomiast park przy kościele jest trzykrotnie mniejszy, ma charakter
wypoczynkowy. Zadrzewienie parku jest mniej zwarte. Po drugiej stronie Al.
Krakowskiej znajduje się teren SP nr 2 obsadzony pięknym drzewostanem złożonym
głównie z kasztanowców. Udział roślinności na obszarach zabudowanych jest różny i
zależy od obszaru zabudowy. Na terenach zabudowy jednorodzinnej są to
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najczęściej małe i średniej wielkości ogrody przydomowe ozdobne i użytkowe, zwykle
pielęgnowane. Zabudowa wielorodzinna rozproszona posiada tereny zielone
osiedlowe we wnętrzach. Obiektom usług kultury, zdrowia i oświaty oraz budynkom
urzędów towarzyszy zazwyczaj urządzona, pielęgnowana roślinność ozdobna..
W północnej części Miasta tereny otwarte stanowi dolina Żbikówki, będąca
lokalnym ciągiem ekologicznym wymagającym rewaloryzacji.
W Piastowie występuje jeden pomnik przyrody- dąb szypułkowy „Bartuś”, który
znajduje się przy ul. Bema na posesji numer 9. Został on uznany za drzewo
pomnikowe przez Wojewódzkiego konserwatora Przyrody z dnia 14 czerwca 1984 r.
Drzewo posiada 277 cm obwodu oraz ok. 22 cm wysokości. W razie potrzeby
wykonuje się zbiegi konserwacyjne polegające na oczyszczaniu z suszu,
prześwietlaniu korony, wycięciu połamanych konarów czy docięciu sęków.
5. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA WDROŻENIA „PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI DLA MIASTA PIASTOWA …” NA ŚRODOWISKO
W wyniku wdrożenia „Planu gospodarki odpadami dla miasta Piastowa ...” wystąpią
oddziaływania na następujące elementy środowiska:


Powietrze atmosferyczne (w tym także zmiany klimatu – efekt cieplarniany).
Zmiany spowodowane są głównie przez:

•

lokalne

zanieczyszczenie

mikrobiologiczne

w

otoczeniu

nielegalnego

deponowania odpadów, (tzw. „dzikie wysypiska”)
•

nielegalne spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych, co jest
m.in. źródłem emisji toksycznych substancji do powietrza atmosferycznego,



Wody powierzchniowe i podziemne.
Zmiany spowodowane są głównie przez istnienie „dzikich” wysypisk.



Gleby i grunty.
Zmiany spowodowane są głównie przez deponowanie odpadów w miejscach

do tego nie przeznaczonych, na „dzikich wysypiskach”.
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Potencjalne zmiany tego stanu, w przypadku braku realizacji projektowanego planu,
dotyczą przede wszystkim dalszego pogorszenia jakości gruntów, gleb i wód
podziemnych, spowodowanych migracją zanieczyszczeń z „dzikich wysypisk” oraz
nielegalnego spalania odpadów w paleniskach domowych. Brak wdrożenia zapisów
planu

skutkować

będzie

zwiększoną

ilością

odpadów

deponowanych

na

składowiskach bez przetworzenia.
Plan gospodarki odpadami dla miasta Piastowa jest opisem zamierzeń mających na
celu poprawę sytuacji w środowisku związanej z zagrożeniem odpadami. Planowany
system gospodarki odpadami będzie stymulował następujące działania:
•

zapobieganie powstawaniu odpadów - zmniejszenie ilości powstających odpadów
wraz z ich toksycznością,

•

prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów.

Podjęte zostaną działania prowadzące do:
•

rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

•

osiągnięcia planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych, niebezpiecznych i opakowaniowych,

•

redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,

•

uprzątnięcia miejsc nielegalnego deponowania odpadów – tzw. „dzikich
wysypisk”,

•

rozwoju systemu gospodarowania odpadami w oparciu o wyznaczone struktury
regionalne.

Na terenie miasta Piastowa nie funkcjonują obecnie obiekty i instalacje gospodarki
odpadami i nie są planowane.
5.1. LIKWIDACJA „DZIKICH WYSYPISK”
Obiekty te wykazują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Są elementem
zaburzającym

krajobraz i stanowią

zagrożenie

dla

czystości zasobów wód

podziemnych, wód powierzchniowych oraz gruntów i gleb. Mogą także stanowić
bardzo poważne zagrożenie sanitarne. Zlokalizowane są w różnych miejscach
miasta, najczęściej na terenach obrzeża osiedli zabudowy niskiej.
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5.2. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
Rozwinięcie selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do poprawy stanu środowiska
miasta poprzez:
•

stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana,
makulatura, tworzywa sztuczne, metale, itp),

•

wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
trafiających

na

składowisko,

powodujących

znaczne

zagrożenie

zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb,
•

zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku
i skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia
uciążliwości dla środowiska przyrodniczego składowiska oraz spowoduje
uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowanie (kompostu),

•

zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym
ograniczenie terenów zajmowanych przez składowisko oraz wydłużenie czasu
jego eksploatacji.

•

stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach
wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania
ich jako kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.

5.3. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI
Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i porządku w
mieście spowoduje poprawę stanu czystości powierzchni ziemi i wyeliminuje
przenikanie zanieczyszczeń do gruntu, w tym do pokrywy glebowej. Transport
odpadów nie będzie oddziaływał na litosferę. Zlikwidowanie „dzikich wysypisk”
przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia gleb i gruntów oraz wpłynie na
poprawę estetyki powierzchni ziemi w Piastowie.
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5.4. ODDZIAŁYWANIE NA ATMOSFERĘ TJ. ZANIECZYSZCZENIA, HAŁAS,
PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KLIMAT

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku
i czystości opisanego w „Planie (…) na terenie miasta spowoduje poprawę stanu
czystości powietrza, eliminując źródło zanieczyszczeń, jakim są nieczystości na
powierzchni ziemi.
Transport odpadów spowoduje emisję zanieczyszczeń motoryzacyjnych do
atmosfery oraz emisję hałasu komunikacyjnego. Będzie to oddziaływanie znikome w
porównaniu z ruchem pozostałych pojazdów samochodowych.
Planowany system gospodarki odpadami nie spowoduje zmian klimatu i
powstania źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
5.5. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku
i czystości w „Planie (…) na terenie miasta spowoduje poprawę stanu czystości wód,
eliminując źródło ich zanieczyszczeń, jakim są nieczystości na powierzchni ziemi.
Transport odpadów nie spowoduje oddziaływania na wody powierzchniowe i
podziemne, z wyjątkiem potencjalnych sytuacji awaryjnych (kolizji drogowych).
5.6. ODDZIAŁYWANIE NA BIOSFERĘ
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

oraz utrzymania porządku i

czystości na terenie miasta spowoduje pośrednio, poprzez poprawę stanu
powierzchni ziemi oraz czystości atmosfery i wód, poprawę stanu siedlisk, stymulując
wegetację roślin.
Motoryzacyjne

zanieczyszczenia

atmosfery

są

związkami

toksycznymi,

powodującymi osłabienie fotosyntezy, degradację chlorofilu, zakłócenia w transpiracji
i oddychaniu, przebarwienia, chlorozę, nekrozę liści, szybsze ich starzenie,
upośledzenie wzrostu oraz zmniejszenie odporności na choroby i szkodniki. Tego
typu oddziaływanie transportu odpadów będzie znikome w porównaniu z ruchem
pozostałych pojazdów samochodowych
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6. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA EKOLOGICZNE WARUNKI ŻYCIA
LUDZI
Na ekologiczne warunki życia ludzi składają się niżej wymienione czynniki* stanu
czystości środowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, wody, powierzchnia
ziemi),
1) jakość wody pitnej i produktów spożywczych,
2) warunki bioklimatyczne,
3) przyrodnicze zjawiska katastroficzne,
4) powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych,
5) walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego.
*) Przewoźniak M., 2002, Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego. Wydz. Architektury
PG, Gdańsk.:

Jak wykazano w rozdz. 5., wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla miasta
Piastowa…”

spowoduje

poprawę

stanu

czystości

środowiska,

co

poprawi

ekologiczne warunki życia ludzi w mieście.
Wdrożenie „planu...” nie spowoduje:
1.

pogorszenia jakości wody pitnej i produktów spożywczych.

2.

zmian warunków klimatycznych.

3.

powstania lub intensyfikacji przyrodniczych zjawisk katastroficznych.

4.

negatywnego oddziaływania na powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów
rekreacyjnych. przeciwnie, nastąpi poprawa ich stanu dzięki większej
czystości terenu miasta

5.

zmianę walorów krajobrazowych miasta.
Podsumowując, wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla miasta Piastowa...”

spowoduje poprawę ekologicznych warunków życia ludzi w mieście.
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7. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA „PLANU …” NA ZASOBY UŻYTKOWE
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wdrożenie „Planu...” spowoduje bezpośrednio i pośrednio wzrost atrakcyjności
miasta, jako miejsca na zamieszkanie. Czyste środowisko to świadectwo poziomu
kultury

proekologicznej

lokalnej

społeczności.

Ponadto

czyste

środowisko

determinuje i przyciąga potencjalnych nowych mieszkańców.
Wdrożenie „Planu...” nie spowoduje:
1. pogorszenia warunków życia ludzi
2. jakości warunków aerosanitarnych,
3. jakości wód pitnych, klimatu, rekreacji i wypoczynku..
4. pogorszenia kondycji zieleni nieurządzonej i urządzonej

Proponowany w „Planie…” system selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania
porządku i czystości na terenie miasta, przyczyni się do poprawy estetyki terenów
zielonych i lokalnie poprawi warunki ekologiczne prze likwidację lokalnych
nagromadzeń odpadów i zaśmieceń.
Wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla miasta Piastowa...” nie stwarza
zagrożenia dla terenów zieleni miejskiej oraz indywidualnej. W jego obrębie i w
sąsiedztwie nie przewiduje się jakichkolwiek inwestycji związanych z gospodarką
odpadami.
W nawiązaniu do pozytywnej oceny skutków środowiskowych i krajobrazowych
wdrożenia „Planu...” pozytywna jest także prognoza jego oddziaływania na tereny
zielone miasta. Przede wszystkim poprawi się stan czystości terenów zielonych oraz
terenów przylegających, dzięki czemu wzrośnie jego atrakcyjność rekreacyjna tych
miejsc. Wdrożenie „Planu...” nie stwarza także zagrożenia dewaloryzacji przyrody i
krajobrazu indywidualnych form ochrony przyrody – ustanowionych i planowanych
(pomnik przyrody dąb „Bartuś”,).
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Jak wykazano w rozdz. 5. wdrożenie „Planu...” korzystnie wpłynie na stan czystości
wód powierzchniowych, a tym samym na ich dyspozycyjność użytkową.
Reasumując, wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla miasta Piastowa …” nie
spowoduje negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby środowiska
przyrodniczego.
8. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA „PLANU …” NA OBSZARY NATURA 2000
Wdrożenie „Planu...” nie stwarza zagrożenia dla obszarów NATURA 2000.
Jego realizacja nie wywrze istotnego negatywnego oddziaływania na obszar
NATURA 2000, gdyż teren na którym będzie realizowany plan znajduje się poza
granicami wyznaczonych, projektowanych oraz potencjalnych obszarów NATURA
2000.
9. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE „PLANU …” NA ŚRODOWISKO
Wdrożenie „Planu...” nie powoduje oddziaływania transgranicznego.

10. ANALIZA ZGODNOŚCI „PLANU …” Z AKTAMI WYŻSZEGO RZĘDU
DOTYCZĄCYMI GOSPODARKI OPADAMI
„Plan gospodarki odpadami dla miasta Piastowa...” nawiązuje do niżej wymienionych
dokumentów:
1.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010

2.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z
uwzględnieniem lat 2012 – 2015”

3.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski

4.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

5.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.
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Zgodnie z tymi dokumentami „Plan gospodarki odpadami dla miasta Piastowa...”
zapewnia:
•

zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów;

•

zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów;

•

unieszkodliwianie inne niż składowanie odpadów;

•

bezpieczne dla ludzi i środowiska składowanie w środowisku, odpadów nie
podlegających innym procesom unieszkodliwiania.
W konsekwencji „Plan...” stanowi przyczynek do realizacji polityki proekologicznej

Państwa, województwa mazowieckiego i miasta w warunkach zrównoważonego
rozwoju.

11. INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH METODACH PRZY SPORZĄDZANIU
PROGNOZY „PLANU …”
Prognozę

sporządzono

przy

zastosowaniu

metod

opisowych

dotyczących

charakterystyki zasobów środowiska poddanych oddziaływaniu oraz analiz opartych
na dostępnych danych.
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarki odpadami na terenie
miasta Piastowa jak również proponowane kierunki działań w tym zakresie.
Ponadto w prognozie przeanalizowano uwzględnienie w Planie strategicznych
kierunków działań przyjętych w innych dokumentach (m.in. Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami 2010).
Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska w
mieście oraz przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Planu.
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ROZWIĄZANIA

12.
W

ALTERNATYWNE

DO

ROZWIĄZAŃ

ZAWARTYCH

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu….” jest dokumentem
wspomagającym ten plan, ponieważ

wskazuje na ewentualne zagrożenia

wynikające z niepełnej jego realizacji.
Jednym z kierunków wariantowania moze być niżej przedstawione rozwiązanie:
1. Odpady ulegające biodegradacji mogą być zbierane jako odpady mieszane lub
zbierane selektywnie.
Wariant selektywnego zbierania odpadów związany jest ściśle z aktywnym
udziałem społeczeństwa, co pozwala na przyspieszenie przekazania odpadów do
dalszego przerabiania.
Wariantowanie jest ściśle związane z warunkami lokalnymi takimi jak:
- akceptacja społeczna;
- ilość i jakość odpadów wytwarzanych na danym obszarze;
Inny rodzajów wariantowania nie przewiduje się ze względu na brak w planie
realizacji przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska zdefiniowanych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych

kryteriów

związanych

z

kwalifikowaniem przedsięwzięcia

do

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z póź.
zm.). dla których wymaga się przedstawienia wariantów realizacji przedsięwzięcia.
13. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZNIA
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach art. 14 ust. 2 pkt 12b
sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno obejmować okres
dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten
okres. Termin przygotowania sprawozdania z realizacji planu upływa 31 marca po
okresie sprawozdawczym.
Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach
(patrz pkt 12.4. Projektu planu) odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, oraz
ocenę realizacji celów wyznaczonych w Planie obejmującą ocenę realizacji zadań
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ujętych do realizacji. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie miasta
przeprowadzona

w

Sprawozdaniu

pozwoli

na

ocenę

stopnia

realizacji

obowiązującego Planu. W celu realizacji monitoringu i oceny wdrażania Planu
konieczne jest gromadzenie danych o ilościach wytwarzanych, zbieranych
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych i sposobach gospodarowania nimi.
14. WNIOSKI
W wyniku wdrożenia „Planu gospodarki odpadami dla miasta Piastowa...” pojawią
się niżej wymienione podstawowe rodzaje oddziaływania na środowisko:
1. oddziaływania pozytywne związane z funkcjonowanie systemu selektywnej
zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie miasta;
2. oddziaływania związane z transportem odpadów.
Wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla miasta Piastowa...” spowoduje
1. poprawę stanu czystości środowiska w mieście, zwłaszcza w zakresie stanu
powierzchni ziemi i czystości środowiska wodnego.
2. poprawę ekologicznych warunków życia ludzi w mieście.
o

Wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla miasta Piastowa...” nie spowoduje
negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby środowiska przyrodniczego, a
w odniesieniu do niektórych z nich, zwłaszcza zasobów rekreacyjnych i wodnych
poprawi ich jakość.

o

Pozytywna jest prognoza oddziaływania „Planu...” na miejskie tereny zieleni
urządzonej i nieurządzonej oraz indywidualne formy ochrony przyrody. Przede
wszystkim poprawi się stan czystości terenu w ich obrębie i w otoczeniu,
dzięki czemu wzrośnie ich atrakcyjność rekreacyjna.

o

„Plan gospodarki odpadami dla miasta Piastowa...” nawiązuje do „Krajowego
planu gospodarki odpadami 2010” i do „Wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami dla województwa mazowieckiego”, stanowiąc przyczynek do
realizacji polityki proekologicznej Państwa, województwa mazowieckiego i
miasta w warunkach zrównoważonego rozwoju.
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15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla
miasta Piastowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” została
opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr
199, poz. 1227). Projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Piastowa na lata
2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” zgodny jest z Polityką Ekologiczną
Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, Planem Gospodarki
Odpadami

Województwa

Mazowieckiego,

jak

również

odpowiada

aktualnie

obowiązującym wymaganiom stawianym planom gospodarki odpadami w:
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251,
z późn. zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.).
Do przeprowadzenia analizy stanu gospodarki odpadami zostały wykorzystane w
głównej mierze dane zawarte w sprawozdaniu z realizacji poprzedniego Planu
Gospodarki Odpadami dla Miasta Piastowa oraz przygotowane w ostatnich latach
opracowania. Jako rok bazowy został przyjęty rok 2006.
Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu 2010-2013 z perspektywą na
lata 2014 - 2017.
Plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na
obszarze miasta, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów
ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, 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. Określono w nim również bieżące problemy i wskazano słabe
strony systemu, sformułowano cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami,
przedstawiono system gospodarki odpadami.
Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie miasta Piastów,
można wyróżnić jej mocne i słabe strony.
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Mocne strony

•

funkcjonuje system gospodarki odpadami komunalnymi ukierunkowany na
planowe osiągnięcie zamierzonego celu,

•

Miasto Piastów skutecznie kreuje i wdraża autonomiczny system gospodarki
odpadami komunalnymi szczególnie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania,

•

dostosowanie sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów do
warunków i możliwości lokalnych,

•

objęcie

zorganizowanym

zbieraniem

odpadów komunalnych ponad

90%

mieszkańców miasta,
•

wprowadzono rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów
zmieszanych,

•

wprowadzone

selektywne

zbieranie

odpadów

systemem

gniazdowym

(pojemnikowym) i workowym,
•

wzrastająca systematycznie efektywność selektywnego zbierania odpadów,

•

wprowadzone

selektywne

zbieranie

niektórych

rodzajów

odpadów

niebezpiecznych,
•

kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców
we własnym zakresie, na terenie posesji,

•

dostępność instalacji i obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
(sortownia, kompostownia, składowisko,),

•

prowadzona systematycznie edukacja ekologiczna,

•

systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk,

Słabe strony

•

część

mieszkańców

miasta

nie

ma

podpisanych

umów

z

podmiotami

uprawnionymi do odbierania odpadów komunalnych,
•

cześć odpadów niebezpiecznych nie jest wydzielana ze strumienia odpadów
komunalnych,

odpadów

niebezpiecznych

pochodzących

z odpadów

komunalnych,
•

odpady niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowousługowej w znacznym stopniu trafiają do strumienia odpadów komunalnych,
25

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA PIASTOWA NA LATA 2010-2013
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017

•

duży odsetek składowanych i nieprzetworzonych odpadów,

•

niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresie
gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania,

•

nierozwiązanym problemem są małe ilości olejów odpadowych powstające w
dużym rozproszeniu, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
i indywidualnych użytkowników,

•

niedostatecznie funkcjonuje zbieranie baterii i akumulatorów małogabarytowych,
głownie ze względu na niską świadomość społeczeństwa oraz brak dostatecznie
rozbudowanej sieci punktów zbierania. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że
odpady te powstają w dużym rozproszeniu. Powszechną praktyką usuwania
zużytych baterii jest zarówno z gospodarstw domowych jak i podmiotów
gospodarczych jest pozbywanie się ich do strumienia odpadów komunalnych,

•

za najważniejszy problem związany z postępowaniem z pojazdami wycofanymi z
eksploatacji uznano tzw. „szarą strefę”, do której zgodnie z szacunkami FORS
(Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów), trafia 9 z 10 samochodów.
Takie postępowanie wynika przede wszystkim z niskiej świadomości ekologicznej
właścicieli pojazdów, którzy nie zdają sobie sprawy z ciążących na nich
obowiązków lub świadomie je lekceważą,

•

niedostatecznie rozwinięty jest system selektywnego zbierania zużytych opon,
istnieją możliwości techniczne zapewniające odzysk lub unieszkodliwienie (poza
składowaniem) całego strumienia wytworzonych odpadów. Problemem jest
nielegalne spalanie części zużytych opon oraz deponowanie na składowiskach,

•

brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych
odpadów medycznych w indywidualnych praktykach lekarskich,

•

brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych
odpadów weterynaryjnych w gabinetach prywatnych,

•

brak wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących rynku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,

•

odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający
ich zagospodarowanie,

•

w niewystarczający

sposób

postępuje

organizacja

systemu

zbierania,

gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich
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przedsiębiorców oraz rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w
małych i średnich podmiotach gospodarczych,
•

występują trudności w monitorowaniu stanu gospodarki odpadami ze względu na
zdywersyfikowany system zbierania informacji nt. gospodarki odpadami (na
podstawie szeregu aktów prawnych, przez wiele instytucji zarówno drogą
administracyjną, jak i badań statystycznych, przy użyciu różnych metodyk).

Wskazane w projekcie „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Piastowa na lata
2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” cele i kierunki działań wpływać będą
na zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami w wyniku:
•

ograniczenia masy składowanych odpadów;

•

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i niebezpiecznych;

•

zwiększenie intensywności edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie
prawidłowej gospodarki odpadami;

•

promowanie działań mających na celu minimalizację wytwarzanych odpadów;

•

likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”.

•

przepisy prawne nakładające kosztowne obowiązki na zbierających odpady i ich
egzekucja,

•

ciągły wzrost świadomości ekologicznej,

•

wzrastający koszt unieszkodliwiania odpadów (np. podwyższanie tzw. opłaty
marszałkowskiej za składowanie odpadów).

Wszystkie wyżej wymienione czynniki są ze sobą ściśle powiązane. W celu obniżenia
kosztów usunięcia odpadów mieszkańcy chętniej włączą się do systemu selektywnej
zbiórki oraz zagospodarowywania odpadów organicznych.
W zakresie transportu ewentualne zmiany dotyczyć będą przede wszystkim:
•

jakości sprzętu technicznego, które podlegają ciągłej ewolucji w kierunku obniżenia
jednostkowych

kosztów

eksploatacji

oraz

uciążliwości

dla

mieszkańców

i środowiska (obniżenia hałasu i emisji spalin),
•

optymalizacji transportu w kierunku zmniejszenia uciążliwości dla ruchu
drogowego
i mieszkańców oraz poprawienia wskaźników ekonomicznych.
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W zakresie technologii odzysku oczekiwany jest rozwój technologii związanych z:
•

recyklingiem organicznym odpadów ulegających biodegradacji,

•

recyklingiem surowców wtórnych.

W zakresie technologii unieszkodliwienia odpadów:
•

stopniowe eliminowanie z systemów gospodarki odpadami składowania odpadów
nieprzetworzonych.
Reasumując jak wykazano w rozdz. 5. wdrożenie „Planu Gospodarki Odpadami dla

miasta Piastowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” korzystnie
wpłynie na wszystkie komponenty środowiska.
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