
Id: OICMVLMQBTUIRABNSWHNCHUBX. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR XIII/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) w związku z art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 84 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r Dz. U. Nr 25 poz.150 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 
ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010r Dz.U. Nr 185 poz.1243 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala  się  „Aktualizację  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Drezdenko  na  lata  2011  2014, 
z perspektywą  na  lata  2015  –  2018”,  stanowiącego  aktualizację  przyjętego  uchwałą  Nr  XXX/214/04  Rady 
Miejskiej  w Drezdenku  z dnia  30  listopada  2004  roku  w sprawie  :  przyjęcia  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla 
Miasta i Gminy Drezdenko”. 

2. "Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 20112014, z perspektywą na lata 
20152018" stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Plan Gospodarki Odpadami stanowi część Programu Ochrony Środowiska i podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 
4 lata.  Aktualizacji  podlega  „Plan  Gospodarki  Odpadami  dla  Miasta  i Gminy  Drezdenko”  przyjęty  przez  Radę 
Miejską  w Drezdenku  uchwałą  Nr  XXX/214/04  z dnia  30  listopada  2004  roku.  Niniejszy  dokument  wyznacza 
kierunki  w zakresie  gospodarowania  i postępowania  z odpadami.  Zaktualizowana  wersja  „Planu  Gospodarki 
Odpadami  dla  Gminy  Drezdenko  na  lata  2011    2014,  z perspektywą  na  lata  2015  –  2018  uwzględnia  okres 
krótkoterminowy na  lata 2011 – 2014 oraz perspektywę na  lata 2015 – 2018. Sporządzona aktualizacja wytycza 
nowe  cele  oraz  przedstawia  sposób  kontynuacji  działań,  które  zostały  podjęte  dla  utworzenia  systemu 
gospodarowania  odpadami.  Planowany  system  gospodarki  odpadami  na  terenie  Gminy  Drezdenko  uwzględnia 
uwarunkowania lokalne. Zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie Burmistrz Drezdenka zapewnił udział 
społeczeństwa w opracowaniu niniejszej „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 
2011  2014, z perspektywą na lata 2015 – 2018” wraz z opracowaniem „Prognozy oddziaływania na środowisko 
Aktualizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Drezdenko,  na  zasadach  określonych  w ustawie  z dnia 
3 października  2008  roku  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.).  Zgodnie  z art.  39  ust.  1 ww.  ustawy  przedmiotowe  dokumenty  zostały  wyłożone  do  wglądu.  W trakcie 
trwania  tego  terminu,  do  tut.  urzędu  nie  wpłynęły  żadne  uwagi  ani  wnioski  do  przedmiotowej  sprawy.  Projekt 
przedmiotowego  dokumentu,  zgodnie  z wymogami  prawa,  został  przekazany  do  zaopiniowania  przez  określone 
prawem  instytucje,  tj.:    Zarząd  Województwa  Lubuskiego,    Zarząd  Powiatu  Strzelecko  –  Drezdeneckiego,   
Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w Poznaniu,    Lubuski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny 
w Gorzowie Wlkp.,   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Projekt  „Aktualizacji Planu 
Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Drezdenko  na  lata  20112014,  z perspektywą  na  lata  20152018"  został 
zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie organy. Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie w/w ustawy. 
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STRESZCZENIE



Na obszarze gminy Drezdenko funkcjonuje zorganizowany system gospodarki odpadami komunalnymi realizowany przez Gminę we własnym zakresie. Gmina odpowiedzialna jest za zbieranie wszystkich odpadów komunalnych oraz za ich odzysk i unieszkodliwianie. Realizacja powyższych zadań należy do przedsiębiorców odpowiedzialnych za odbiór odpadów komunalnych. Zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych objętych jest 85% mieszkańcy gminy.



W okresie obowiązywania „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drezdenko” nastąpił wzrost ilości zbieranych odpadów komunalnych. W roku 2008 z obszaru gminy zebrano łącznie 2 664,3 Mg (2 540 Mg zgromadzonych nieselektywnie i 123,3 Mg selektywnie), w roku 2009 zebrano łącznie 3 262,618 Mg (3 168 Mg nieselektywnie i 94,618 Mg selektywnie) a w roku 2010 zebrano łącznie 3 530,225 Mg (3 483 Mg nieselektywnie i 47,225 Mg selektywnie) odpadów komunalnych. W sposób selektywny zbierane są odpady opakowaniowe z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i szkła, odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. W roku 2010 uzyskano wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów na poziomie 1,3% ogólnej masy odpadów komunalnych.


Zbierane na obszarze gminy zmieszane odpady komunalne deponowane są bez przetworzenia na składowisku odpadów komunalnych zlokalizowanym w m. Klesno. Odpady opakowaniowe zbierane selektywnie zbywane są recyklerom. 



Dokonana analiza ilości zebranych odpadów komunalnych wskazuje, że nie wszystkie powstające odpady trafiają do systemu gospodarki odpadami. Uwzględniając źródła powstawania odpadów komunalnych oraz przyjęte wskaźniki nagromadzenia odpadów obliczono, że na obszarze Gminy powstaje ok. 5 384 Mg odpadów komunalnych (w tym z gospodarstw domowych ok. 3 914,1 Mg). Szacuje się, że w roku 2014 masa odpadów komunalnych osiągnie wielkość ok.  5 364 Mg.



W roku 2010 w oczyszczalni ścieków komunalnych powstało 98,9 Mg osadów ściekowych w większości wykorzystywanych do rekultywacji składowiska. 



Z przeprowadzonej przez Gminę inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, że na jej istnieje ok. 1.360,05 Mg pokryć dachowych oraz 5.000 m rur zawierających azbest, które winny być usunięte i unieszkodliwione do 2032 roku. 



Powstające i wytwarzane odpady poddawane są odzyskowi i unieszkodliwieniu w instalacjach odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na terenie gminy Drezdenko zlokalizowane jest składowisko odpadów oraz trzy instalacje odzysku odpadów.



W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego Jako cele główne gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto:


1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska; 


2. Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne zakłady zagospodarowania odpadów;


3. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;


4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;


5. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie;


6. Zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa.


Dla realizacji nakreślonych celów systemem gospodarki odpadami winni być objęci wszyscy mieszkańcy gminy. Niezbędne jest prowadzenie działań zmierzających do uświadomienia społeczeństwu potrzeby unikania powstawania odpadów oraz maksymalnego i racjonalnego ich wykorzystania. Nałożony obowiązek zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach (do 85% w 2014 roku), wyłączenia z odpadów frakcji ulegającej biodegradacji (do 25% w 2011 r.), maksymalnego wyłączenia i ponownego wykorzystania odpadów opakowaniowych, wyeliminowanie składowania odpadów niebezpiecznych oraz ograniczenie składowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych wymaga stworzenia odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych może być prowadzone metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej. Dla objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych według przyjętych założeń konieczne jest doposażenie systemu w niezbędną ilość pojemników. 


Uwzględniając doświadczenia gmin zakłada się, że selektywne zbieranie odpadów prowadzone winno być metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej w oparciu o pojemniki specjalistyczne typu „dzwon” i o pojemności 1100 litrów i metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej. Planowane objęcie wszystkich mieszkańców gmin selektywnym zbieraniem odpadów wymagać będzie uzupełnienia ilości pojemników i zakupu niezbędnej ilości worków foliowych. 


Istotnym obowiązkiem wynikającym z założeń planów gospodarki odpadami jest selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powstających w gospodarstwach domowych. Z uwagi na brak takiego systemu zbiórki zachodzić będzie potrzeba jego budowy od podstaw. Zakłada się, że odpady ulegające biodegradacji zbierane będą na terenie miasta Drezdenko i wsi zwartych. Zbiórka nie obejmie gospodarstw rozproszonych z uwagi na wysoki stopień zagospodarowania tego rodzaju odpadów oraz gospodarstw domowych przetwarzających tego rodzaju odpady we własnym zakresie (kompostownie przydomowe). Istnieje możliwość budowy systemu zbiórki metodą „donoszenia” na obszarze całej gminy lub też metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej i metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej. Niezależnie od przyjętego wariantu zachodzić będzie potrzeba zakupu niezbędnej ilości pojemników oraz sprzętu transportowego do odbierania i transportu tego rodzaju odpadów.


Selektywnym zbieraniem objęte będą również odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe i budowlane. 


Potrzeba wyeliminowania składowania odpadów niebezpiecznych wymaga stworzenia sprawnego systemu zbierania tego rodzaju odpadów. Zakłada się stworzenie sieci punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych na obszarze całej gminy oraz systemu mobilnego zbierania tego rodzaju odpadów. Odpady niebezpieczne zbierane będą w ramach zbiórek okresowych oraz w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z przyjętymi założeniami na terenie każdej z gmin winien funkcjonować gminny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych i problemowych. Budowa takiego punktu planowana jest również dla gminy Drezdenko. Taki sam system zbierania przewidziany jest dla odpadów wielkogabarytowych.


Odpady budowlane i remontowe odbierane będą na telefon. Oznacza to, że prowadzący remont mieszkaniec zgłaszać będzie zapotrzebowanie na pojemnik do gromadzenia tego rodzaju odpadów do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 


Obowiązek zbierania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych spoczywać będzie na przedsiębiorcach odbierających zmieszane odpady komunalne.


Gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone będzie w oparciu o struktury międzygminne – Regionalne Zakłady Zagospodarowania Odpadów. Gminy powiatu strzelecko – drezdeneckiego i gorzowskiego współtworzyć będą strukturę opartą na Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Gorzowie Wlkp.


Zbierane z terenu gmin odpady przekazywane będą do odzysku i unieszkodliwienia w regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Zgodnie z przyjętymi założeniami ZZO zapewnić winno maksymalny odzysk odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów nienadających się do odzysku. Współdziałanie w ramach  ZZO wymaga stworzenia odpowiedniej dla potrzeb formy organizacyjnej gmin (związek gmin lub porozumienie). 


I. WSTĘP 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nakłada na gminy obowiązek realizacji celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad gospodarki odpadami w oparciu o plany gospodarki odpadami. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata (art.14 ust.14). 


Z uwagi na upływ okresu obowiązywania „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drezdenko” przyjętego do realizacji w roku 2004 zachodzi potrzeba jego aktualizacji. Niniejsze opracowanie uwzględnia zmiany zachodzące w gminie oraz zmiany w prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami. Aktualizacja Planu obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie w sposób zapewniający ochronę środowiska. Plan przedstawia aktualną sytuację ekologiczną i priorytetowe działania w zakresie gospodarki odpadami.


Zakres szczegółowy opracowania wynika bezpośrednio z warunków określonych w aktualizacji ustawy o odpadach oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333).


Głównymi funkcjami Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko jest:


· realizacja krajowej i wojewódzkiej polityki gospodarowania odpadami;


· strategiczne zarządzanie gminą w zakresie gospodarki odpadami;


· wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju gminy;


· przekazanie informacji o stanie gospodarki odpadami w gminie;


· przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych związanych z odpadami  oraz propozycji ich rozwiązania w określonym czasie;


· pomoc przy konstruowaniu budżetu gminy;


· koordynacja polityki gospodarki odpadami w gminie.


Zawarte w niniejszym opracowaniu rozwiązania uwzględniają założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013.. 

1.1. Wykorzystane materiały 

W opracowaniu niniejszego Planu wykorzystane zostały następujące materiały źródłowe: 


1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Rada Ministrów, Warszawa, grudzień 2010; 


2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020; 


3. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017; 


4. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032; 


5. Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ramboll/COWI Joint Venture, Dania, Warszawa 2002; 


6. Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002; 

7. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – materiały konferencyjne Seminarium Regionalnego 11.09.2010 Poznań. 


Przy opracowaniu aktualizacji Planu wykorzystano także materiały i informacje będące w posiadaniu Gminy Drezdenko, dane pozyskane drogą ankietyzacji oraz informacje z jednostek działających na omawianym terenie. Uwzględniając okres obowiązywania zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami do analizy przyjęto stan na koniec 2010 r. 


Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda szacowania ilości odpadów powstających na terenie Gminy Drezdenko uwzględnia zróżnicowanie masy odpadów komunalnych związane z miejscem ich powstawania. Przyjęte zostały uśrednione wskaźniki nagromadzenia odpadów zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013. 


1.2. Użyte skróty: 

- KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014; 


- WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 - 2012); 


- PPGO –Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013; 


- kg/Mr –wskaźnik nagromadzenia odpadów (kilogram na mieszkańca na rok); 


- Mg – tona; 


- Mg/r – ton na rok; 


- Mg s.m. – tona suchej masy; 


- ZZO – zakład zagospodarowania odpadów; 

- ZTPOK – Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych; 


- NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 


- WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 


- BOŚ – Bank Ochrony Środowiska; 


- PPP – partnerstwo publiczno – prywatne. 


- GPZON – gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych;


II. ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI


1.1. Dane ogólne


		

		Gmina Drezdenko stanowi część powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Położona jest w południowo – zachodniej jego części granicząc od północy z gminą Dobiegniew, od zachodu z gminami Stare Kurowo i Zwierzyn, od południa z gminą Santok (pow. gorzowski) i Skwierzyna (pow. międzyrzecki) oraz Międzychód (woj. wielkopolskie), od wschodu z gminą Krzyż i Drawsko (pow. czarnkowsko – trzcianecki, woj. wielkopolskie).





Powierzchnia gminy wynosi 400 km2, z czego miasto Drezdenko zajmuje powierzchnię 10 km2. Gminę zamieszkuje 17 076 mieszkańców ( 10 265 miasto, 6 811 wieś). Podzielona jest na 27 sołectw oraz 33 miejscowości.


Teren gminy rozciąga się w poprzek Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, zajmując środkową część Kotliny Gorzowskiej. Niewielka część gminy leży na obszarze Pojezierza Myśliborskiego. Jest to obszar wydmowy na Międzyrzeczu Noteci i Warty pokryty wielkim kompleksem leśnym – Puszcza Notecka. Lasy stanowią 66,3% powierzchni gminy. Liczne obniżenia terenu pokryte są jeziorami, których łączna powierzchnia na terenie gminy wynosi 780 ha (ok. 8,6% powierzchni gminy). Gmina Drezdenko posiada walory przyrodnicze, o czym świadczy utworzenie sześciu rezerwatów „Czaplenice”, „Czaplisko”, „Łabędziniec”, „Jezioro Łubówko”, „Lubiatowskie Uroczyska” i „Goszczanowskie Źródliska” oraz liczne pomniki przyrody.


Teren gminy położony jest na obszarach trzech głównych zbiorników wód podziemnych:


1. nr 127 – Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie,


2. nr 136 – Zbiornik międzymorenowy Dobiegniew,


3. nr 138 – Pradolina Toruń – Eberswalde (Noteć).


Obszar gminy charakteryzuje się klimatem przejściowym pomiędzy chłodnym i dość wilgotnym klimatem morskim, a suchym i ciepłym klimatem charakteryzującym dorzecza środkowej Warty i środkowej Wisły. Dni z przymrozkami jest tutaj ponad 100, a opady wynoszą średniorocznie około 590 mm. Czas trwania pokrywy śnieżnej trwa od 40 do 60 dni. Okres wegetacji zaczyna się z początkiem kwietnia i kończy się z początkiem listopada. Średnia temperatura stycznia wynosi tu –1,4OC, a średnia temperatura lipca 17,40C. Przeważają tu wiatry zachodnie (ok. 41% dni w ciągu roku).


Gmina Drezdenko leży w dorzeczu rzeki Noteć stanowiącej dopływ Warty i dalej Odry. Spławność Noteci daje połączenie wodne zarówno z Wisłą (poprzez Kanał Bydgoski) jak i z Odrą. Przez teren gminy przebiega trasa wojewódzka nr 160 Miedzichowo – Suchań, nr 156 Drezdenko – Lipiany, nr 161 Drezdenko – Czarnków    oraz nr 159 Drezdenko – Gorzów Wlkp. Przebiega tu również linia kolejowa Poznań – Szczecin.


Według systemu rejestracji podmiotów gospodarczych (system REGON) Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze na terenie gminy Drezdenko w połowie roku 2010 zarejestrowanych było 1 147 podmiotów gospodarczych.




Rysunek 1. Położenie gminy Drezdenko w powiecie strzelecko – drezdeneckim


2.2. Aktualny stan gospodarki odpadami


„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drezdenko” przyjęty został do realizacji przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXI/214/04 z dnia 30 listopada 2004 r. W okresie obowiązywania Planu nastąpił rozwój systemu gospodarki odpadami.


Na podstawie przyjętego Planu Gospodarki Odpadami opracowano nowy Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. Regulamin przyjęty został przez Radę Miejską w Drezdenku Uchwałą Nr XIX/137/08 z dnia 28 lutego 2008 roku. Nadzór nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. 


System gospodarki odpadami komunalnymi ograniczony jest do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie i nieselektywnie. Odpady zbierane nieselektywnie kierowane są do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów, zaś odpady zbierane selektywnie przekazywane do odzysku i recyklingu poza teren gminy.


Zadania z zakresu zbierania odpadów komunalnych realizowane są przez trzech przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.


W okresie obowiązywania Planu nastąpił wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz od podmiotów gospodarczych. W roku 2008 zebrano łącznie 2 664,3 Mg odpadów komunalnych, w roku 2009 zebrano łącznie 3 262,618 Mg odpadów komunalnych, a w 2010 roku 3 530,225 Mg.


Ilość odebranych odpadów przedstawia tabela 1.


Tabela 1. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Drezdenko w latach 2008 – 2010


		GMINA

		ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH



		

		2008

		2009

		2010



		

		Odpady zmieszane

		Odpady opakowaniowe

		Odpady wielkogabarytowe

		Odpady ulegające biodegradacji

		Odpady niebezpieczne

		Odpady zmieszane

		Odpady opakowaniowe

		Odpady wielkogabarytowe

		Odpady ulegające biodegradacji

		Odpady niebezpieczne

		Odpady zmieszane

		Odpady opakowaniowe

		Odpady wielkogabarytowe

		Odpady ulegające biodegradacji

		Odpady niebezpieczne



		Drezdenko

		2 540,0

		124,3

		b.d.

		b.d.

		b.d.

		3 168,0

		92,0

		2,4

		0,2




		0,018

		3 483,0

		45,7

		1,1

		0,4

		0,025





Źródło: Dane z Gminy



Zebrane na terenie gminy odpady komunalne przekazane zostały do odzysku w instalacjach zlokalizowanych poza terenem gminy lub unieszkodliwione na składowisku odpadów komunalnych.


Tabela 2. Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie gminy Drezdenko w latach 2008 - 2010


		GMINA

		ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH



		

		2008

		2009

		2010



		

		Opakowania z papieru i tektury

		Opakowania z tworzyw sztucznych

		Opakowania ze szkła

		Opakowania z papieru i tektury

		Opakowania z tworzyw sztucznych

		Opakowania ze szkła

		Opakowania z papieru i tektury

		Opakowania z tworzyw sztucznych

		Opakowania ze szkła



		Drezdenko

		5,6

		110,4

		8,7

		20,7

		25,8

		45,5

		22,7

		13,9

		9,1






Z powyższych danych wynika, że nastąpił wzrost masy zebranych zmieszanych odpadów komunalnych przy jednoczesnym spadku masy odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.


2.3. Ilość powstających odpadów komunalnych


2.3.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych


Uwzględniając masę zebranych odpadów komunalnych w roku 2010 (3 529,825 Mg) oraz ilość mieszkańców gminy Drezdenko objętych systemem zbierania odpadów komunalnych (14 515) obliczono wskaźnik nagromadzenia zebranych odpadów komunalnych na poziomie 243,2 kg/Mr. Obliczony wskaźnik obejmuje wszystkie odpady komunalne zebrane na terenie gminy (odpady komunalne z gospodarstw domowych, z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, odpady uliczne i odpady komunalne od podmiotów gospodarczych).


Z danych dotyczących zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Drezdenko wynika, że nie wszystkie powstające odpady komunalne są objęte zbieraniem.


Przyjąć zatem można, że wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych powstających na terenie gminy jest wyższy od wskaźnika odpadów zbieranych. Do analizy przyjęto wskaźnik przyjęty w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego wynoszący 450 kg/Mr w miastach i 172 kg/Mr na terenach wiejskich dla wszystkich odpadów komunalnych. Z danych przyjętych w KPGO wynika, że gospodarstwa domowe generują ok. 2/3 ogólnej masy odpadów komunalnych, 1/3 masy odpadów komunalnych generują obiekty infrastrukturalne.


Liczbę mieszkańców gminy w poszczególnych typach zabudowy przyjęto na podstawie danych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku.


Tabela 3. Liczba mieszkańców gminy Drezdenko w poszczególnych typach zabudowy w roku 2010


		GMINA

		TYP ZABUDOWY

		OGÓŁEM



		

		miasto

		wieś

		



		Drezdenko

		10 384

		6 905

		17 289





Źródło: Dane GUS


Uwzględniając przyjęty w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych stworzono model średniego składu morfologicznego odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Przyjmując powyższe wskaźniki oraz ilość mieszkańców gminy obliczono ilość powstających odpadów komunalnych. Wynik analizy przedstawiono w tabeli 4.


Tabela 4. Wskaźniki nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz ilość powstających odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych w gminie Drezdenko dla roku 2010


		L.P.

		RODZAJ ODPADÓW

		WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW (kg/Mr)

		ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW (Mg)



		

		

		miasto

		wieś

		



		1.

		Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

		105,0

		21,0

		1 235,3



		2.

		Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

		6,0

		5,0

		96,8



		3.

		Papier i tektura

		60,0

		14,0

		719,7



		4.

		Opakowania wielomateriałowe

		12,0

		3,0

		145,3



		5.

		Tworzywa sztuczne

		45,0

		14,0

		564,0



		6.

		Szkło 

		24,0

		9,0

		311,4



		7.

		Metal 

		15,0

		6,0

		197,2



		8.

		Odzież, tekstylia

		3,0

		1,0

		38,1



		8.

		Drewno 

		3,0

		2,0

		45,0



		10.

		Odpady niebezpieczne

		2,0

		1,0

		27,7



		11.

		Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

		30,0

		39,0

		580,8



		RAZEM:

		305,0

		115,0

		3 961,3



		Uśredniony wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych:

		229,1

		






Z powyższych wyliczeń wynika, że średni uśredniony wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych dla całej gminy Drezdenko wynosi 229,1 kg/Mr.


2.3.2. Pozostałe odpady komunalne


Do odpadów komunalnych zaliczane są również odpady podobne do odpadów z gospodarstw domowych powstające w innych źródłach. Zaliczane są tu odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, odpady uliczne oraz odpady komunalne z podmiotów gospodarczych.


Zgodnie z KPGO przyjmuje się, że wskaźnik nagromadzenia odpadów z obiektów infrastruktury wynosi 96 kg/Mr w małych miastach i 30 kg/Mr na obszarze wsi. 


Tabela 5. Wskaźniki nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz ilość powstających odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury w gminie Drezdenko w roku 2010


		L.P.

		RODZAJ ODPADÓW

		WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW (kg/Mr)

		ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW (Mg)



		

		

		miasto

		wieś

		



		1.

		Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

		9,6

		3,0

		120,4



		2.

		Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

		1,9

		0,6

		23,9



		3.

		Papier i tektura

		25,9

		8,1

		324,9



		4.

		Opakowania wielomateriałowe

		17,3

		5,4

		216,9



		5.

		Tworzywa sztuczne

		17,3

		5,4

		216,9



		6.

		Szkło 

		9,6

		3,0

		120,4



		7.

		Metal 

		4,8

		1,5

		60,2



		8.

		Odzież, tekstylia

		2,9

		0,9

		36,3



		8.

		Drewno 

		1,0

		0,3

		12,5



		10.

		Odpady niebezpieczne

		0,9

		0,3

		11,4



		11.

		Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

		4,8

		1,5

		60,2



		RAZEM:

		96,0

		30,0

		1 204,0



		Uśredniony wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych:

		69,6

		





Uwzględniając przyjęte wskaźniki oraz liczbę mieszkańców gminy Drezdenko, szacuje się, że w obiektach infrastruktury powstaje ok. 1 204,0 Mg odpadów  komunalnych w ciągu roku.


Do odpadów komunalnych zaliczane są również odpady z utrzymania terenów zielonych (ogrody, parki, cmentarze), odpady z utrzymania targowisk oraz placów i ulic. 


Przyjmując wskaźniki nagromadzenia tej grupy odpadów przyjęte w KPGO szacuje się, że na terenie gminy Drezdenko powstaje: 


Tabela 6. Wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz masa odpadów komunalnych z innych źródeł powstałych na terenie gminy Drezdenko w roku 2010


		RODZAJ ODPADÓW

		WSKAŹNIKI NAGROMADZENIA ODPADÓW (kg/Mr)

		MASA POWSTAŁYCH ODPADÓW (Mg)



		

		miasto

		wieś

		



		Odpady z ogrodów i parków

		12,0

		3,0

		148,0



		Odpady z targowisk

		3,0

		3,0

		51,9



		Odpady z oczyszczania placów i ulic

		7,0

		2,0

		86,5



		RAZEM:

		286,4





2.3.3. Łączna szacunkowa ilość powstających odpadów komunalnych



Na podstawie przeprowadzonych analiz szacuje się, że na terenie gminy Drezdenko powstaje łącznie ok. 5 451,7 Mg odpadów komunalnych.


Tabela 7. Łączna szacunkowa ilość odpadów komunalnych powstających gminie Drezdenko w ciągu roku 2010 


		L.P.

		RODZAJ ODPADÓW

		ŹRÓDŁO POWSTAWANIA ODPADÓW

		ŁĄCZNA ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW (Mg)





		

		

		Gospodarstwa domowe

		Obiekty infrastruktury

		Inne

		



		1.

		Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

		1 235,3

		120,4

		0

		1 355,7



		2.

		Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

		96,8

		23,9

		118,9

		239,6



		3.

		Papier i tektura

		719,7

		324,9

		27,2

		1 071,8



		4.

		Opakowania wielomateriałowe

		145,3

		216,9

		12,7

		374,9



		5.

		Tworzywa sztuczne

		564,0

		216,9

		15,8

		796,7



		6.

		Szkło 

		311,4

		120,4

		10,1

		441,9



		7.

		Metal 

		197,2

		60,2

		2,2

		259,6



		8.

		Odzież, tekstylia

		38,1

		36,3

		0

		74,4



		8.

		Drewno 

		45,0

		12,5

		8,3

		65,8



		10.

		Odpady niebezpieczne

		27,7

		11,4

		1,1

		40,2





		11.

		Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

		580,8

		60,2

		90,1

		731,1



		RAZEM:

		3 961,3

		1 204,0

		286,4

		5 451,7





2.3.4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji


W grupie odpadów komunalnych odpady ulegające biodegradacji stanowią łącznie


masę 2 769,3 Mg co stanowi 50,8% ogólnej masy odpadów komunalnych.


Tabela 8. Ilość odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy Drezdenko w roku 2010


		L.P.

		WYSZCZEGÓLNIENIE

		MASA (Mg)



		1.

		Odpady ulegające biodegradacji w zmieszanych odpadach komunalnych

		2 638,5



		1.1.

		        Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

		1 355,7



		1.2.

		        Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

		120,7



		1.3.

		        Papier i tektura

		1 071,8



		1.4.

		        Tekstylia (część ulegająca biodegradacji)

		24,5



		1.5.

		        Drewno

		65,8



		2.

		Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

		118,9



		3.

		Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)

		11,9



		RAZEM:

		2 769,3





Zgodnie z przyjętymi w KPGO wskaźnikami (155 kg/Mr – miasto, 47 kg/Mr – wieś) szacuje się, że w 1995 r. na terenie gminy Drezdenko wytworzono 1 911,0 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wielkość ta stanowić będzie podstawę obliczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do wyłączenia ze strumienia odpadów komunalnych w latach następnych.


2.3.5. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych


W strumieniu odpadów komunalnych znajduje się grupa odpadów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Do odpadów tych zaliczyć należy: m. in.:


•  zużyte baterie i akumulatory;

•  odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, termometry, itp.);


•  pozostałości farb i lakierów oraz opakowania po nich;


•  rozpuszczalniki, środki chemiczne do wywabiania plam, środki czystości;


•  środki ochrony roślin oraz opakowania po nich;


•  zbiorniki po aerozolach;


•  odpady zawierające oleje;


•  przeterminowane lub niewykorzystane leki;


•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub jego części (agregaty chłodzące,


kineskopy, lampy elektronowe, itp.);


•  zużyte elementy eksploatacyjne (tonery, zużyte pojemniki na atrament).


Szacuje się, że na terenie gminy Drezdenko powstaje ok. 40,2 Mg komunalnych odpadów niebezpiecznych, których selektywne zbieranie jest obowiązkiem Gminy.


Do odpadów niebezpiecznych powstających na terenie gminy Drezdenko zalicza się również azbest i wyroby zawierające azbest występujące w sferze komunalnej. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy pozostaje 1 360,05 Mg pokryć dachowych oraz 5 000 mb rur zawierających azbest, których usunięcie i unieszkodliwienie winno być zakończone do roku 2032. 


2.3.6. Komunalne osady ściekowe


Do zadań Gminy należy gospodarowanie odpadami powstającymi w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. 



Na terenie gminy Drezdenko funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych. W roku 2010 w oczyszczalni powstało 98,9 Mg osadów ściekowych wykorzystanych do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kleśnie.


2.4. Zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych


Zbieraniem odpadów komunalnych z terenu gminy Drezdenko zajmują się firmy posiadające stosowne zezwolenia:


Tabela 9. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych


		L.P.

		PRZEDSIĘBIORCA

		ADRES



		1.

		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

		Drezdenko


Ul. Pierwszej Brygady 21



		2.

		REGN – SELLS Polska Sp. z o.o.


Biuro w Gorzowie Wlkp.

		Gorzów Wlkp.


Ul. Garbary 6



		3.

		VEOLIA – Usługi dla Środowiska S.A.


Oddział w Gorzowie Wlkp.

		Gorzów Wlkp.


Ul. Podmiejska 19





Odpady gromadzone nieselektywnie zbierane są metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz „metodą donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej. Zbieranie odpadów zmieszanych prowadzone jest w oparciu o sieć pojemników 1100 l. rozstawionych w wyznaczonych punktach miasta w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz w oparciu o pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości mieszkańców obsługiwanej posesji.


Odpady komunalne przeznaczone do odzysku lub specjalistycznego unieszkodliwienia zbierane są w sposób selektywny. W sposób selektywny zbierane są odpady papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania szklane. 


W rejonach zabudowy wielorodzinnej rozstawione są pojemniki specjalistyczne  o pojemności 1100 l. przystosowane do gromadzenia określonego rodzaju odpadów. Każdy rodzaj odpadów gromadzony jest w pojemniku:


· niebieskim – makulatura


· żółtym – opakowania z tworzyw sztucznych


· zielonym – opakowania ze szkła.


W rejonach zabudowy jednorodzinnej odpady przeznaczone do odzysku zbierane są w sposób selektywny w oparciu o worki foliowe przekazywane mieszkańcom przez przedsiębiorców.


Gromadzone selektywnie odpady w pojemnikach specjalistycznych odbierane są z częstotliwością 1 raz w tygodniu a odpady gromadzone w workach z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Zebrane odpady przekazywane są do odzysku w instalacjach zlokalizowanych poza terenem gminy.


Oprócz odpadów opakowaniowych w sposób selektywny zbierane są również odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie oraz przeterminowane leki.


Odpady wielkogabarytowe zbierane są okresowo przez podmioty odbierające odpady zmieszane i opakowaniowe. Zużyte baterie zbierane są metodą „donoszenia” w oparciu o 10 pojemników specjalistycznych zlokalizowanych w szkołach. Przeterminowane leki zbierane są w 6 aptekach wyposażonych w specjalistyczne pojemniki.


Zbieraniem odpadów opakowaniowych gromadzonych w specjalistycznych pojemnikach 1100 litrowych oraz zużytych baterii zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku. Odbieraniem przeterminowanych leków zajmuje się firma PPHU „HYGEA” z Lubasza.


Nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z uwagi na brak możliwości ich przetworzenia.


2.4.1. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów


Odpady komunalne zbierane na terenie gminy poddawane są unieszkodliwieniu na składowisku odpadów bez wstępnego przetworzenia. Odpady opakowaniowe i użytkowe zbierane w sposób selektywny przekazywane są recyklerom do dalszego zagospodarowania poza terenem gminy.


Na terenie gminy Drezdenko zlokalizowane jest jedno czynne składowisko odpadów komunalnych. Funkcjonują tu również trzy instalacje odzysku odpadów.


2.4.1.1. Składowiska odpadow


Składowisko odpadów komunalnych w Kleśnie



Składowisko odpadów komunalnych dla gminy Drezdenko zlokalizowane jest w m. Klesno w obrębie Nadleśnictwa Smolarz na działkach nr 66 i 472/3 o łącznej powierzchni 2,61 ha. Na podstawie decyzji Zarządu Miasta i Gminy Drezdenko nr RiGG 7224c/42/9 z dnia 20 października 1993 r. jego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku.



Wybudowane w latach 1987 – 1992 składowisko o łącznej pojemności 70 980 m3 zostało oddane do użytkowania z dniem 31 grudnia 1991 r. Modernizacja składowiska przeprowadzona została w latach 2004 – 2006. Składa się ono z dwóch kwater, z których:


· kwatera nr 1 o powierzchni 0,32 ha jest zapełniona i zrekultywowana;


· kwatera nr 2 o powierzchni 0,70 ha jest aktualnie eksploatowana. Przewiduje się, że zapełnienie kwatery nastąpi w roku 2015.


Kwatery składowiska uszczelnione są geomembraną i gruntem mineralnym. Wyposażone jest ono również w drenaż odcieków zakończony dwoma zbiornikami bezodpływowymi o pojemności 14 m3 każdy. Obie kwatery wyposażone są również w system odgazowania biernego. Całe składowisko posiada strefę ochronną oraz ogrodzenie. Składowisko wyposażone jest również w wagę samochodową i brodzik dezynfekcyjny. 


Aktualnie składowisko posiada wszystkie niezbędne decyzje wraz z pozwoleniem zintegrowanym ważnym do 19 sierpnia 2019 roku. Na koniec 2010 r. składowisko posiadało pozostałą do wypełnienia pojemność szacowaną na ok. 56.700 m3.


Na składowisku prowadzona jest prawidłowa eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi. Rozprowadzane spychaczem odpady przykrywane są warstwą izolacyjną o grubości ok. 15 – 20 cm. Brak jest sprzętu do zagęszczania odpadów.


Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego składowisko przewidziane jest do zamknięcia po roku 2012.


2.4.1.2. Instalacje odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów


Skład Opału, Skup Złomu, Drezdenko, ul. Niepodległości 10



Przedsiębiorstwo posiada decyzję Nr GP.MI.7645/14/2009 na odzysk metodą R14 i zbieranie odpadów 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39, 16 01 03, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 19 12 08, 09 01 08 i 16 01 19 o łącznej masie 560Mg.



Decyzja ważna jest do 10 sierpnia 2019 r.


FER-COM Sp. z o.o., Drezdenko, Al. Piastów 9



Firma posiada decyzję nr ŚB-SB/OPZ/7645/2-5/57/04 na odzysk odpadów 10 01 02 metodą R14 w ilości 150 Mg/rok.


Decyzja ważna jest do dnia 30 kwietnia 2014 r.


Zakład Obrotu i Przerobu Surowców Wtórnych, Gościm 102, Gm. Drezdenko


Firma posiada decyzję Nr GP.MG.7645/12/2010 na zbieranie i odzysk metodą R15 odpadów 10 11 12, 16 02 14, 19 12 12.


Decyzja jest ważna do 18.08.2020 r. 




- składowisko odpadów w Kleśnie


- instalacja odzysku odpadów


Rys. 2. Lokalizacja instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Drezdenko


2.5. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi


Analizując stan gospodarki odpadami na terenie gminy Drezdenko stwierdzono:


· Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy ograniczone jest do zbierania i unieszkodliwiania odpadów gromadzonych nieselektywnie oraz do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Nie są zbierane odpady, których zagospodarowanie jest wymagane przepisami prawa (odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny);


· W ciągu ostatnich lat znacznie zmniejszyła się masa selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pomimo zmian w systemie ich zbierania. Świadczy to o małym zainteresowaniu przedsiębiorców pozyskiwaniem tego rodzaju odpadów oraz problemami ze zbytem surowców wtórnych;


· Odpady opakowaniowe zbierane selektywnie nie są poddawane wtórnej segregacji i przekazywane są recyklerom w formie nieprzetworzonej, co rzutuje na uzyskiwane przychody;


· Selektywne zbieranie innych odpadów komunalnych ma niewielki zakres co nieznacznie wpływa na zmniejszenie masy odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowisku odpadów.


· W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi nie jest prowadzony recykling odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;


· Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie prowadzona jest przez gminę tylko na jej terenie. Niewielka stosunkowo ilość zbieranych odpadów ogranicza  techniczne możliwości prowadzenia ich odzysku z uwagi na nieopłacalność technicznego wyposażenia instalacji. Konieczne jest współdziałanie gminy w ramach większych organizacji regionalnych.


III. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI


KOMUNALNYMI


Przystępując do porządkowania systemu gospodarki odpadami należy uwzględnić zmiany zachodzące w składzie morfologicznym odpadów oraz w ich ilości. Do głównych czynników powodujących te zmiany należą między innymi:


· zmiany liczby mieszkańców;


· zamożność i styl życia mieszkańców;


· rozwój ekonomiczny regionu;


· wydajność produkcji.


Za stan wyjściowy przyjęto rok 2010, a końcowy rok 2018.


3.1. Zmiany demograficzne


Prognozę zmian ilości mieszkańców gminy Drezdenko przeprowadzono w oparciu o dane Urzędu Statystycznego oraz wskaźniki zmian liczby mieszkańców zanotowane w gminie.


Z powyższych danych wynika, że w okresie obejmującym prognozę nastąpi wzrost liczby mieszkańców w gminach miejskich oraz spadek w gminach wiejskich. Przewidywane zmiany zawarte zostały w tabeli 10.


Tabela 10. Prognoza zmian ilości mieszkańców gminy Drezdenko w latach 2011 – 2018

		GMINA

		LICZBA LUDNOŚCI



		

		2011

		2014

		2018



		Drezdenko 

		17 320

		17 250

		17 210





Źródło – Obliczenia własne


3.2. Zmiany ilości i składu morfologicznego odpadów


3.2.1. Odpady komunalne


Prowadzone na przestrzeni wielu lat badania wskazują na stały wzrost ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Przyczyną tego stanu jest rozwój gospodarczy oraz wzrost konsumpcyjnych postaw mieszkańców.


Ponadto, poza wymienionymi powyżej czynnikami, ilość odpadów będzie zależała także od takich (trudnych do oszacowania) czynników jak:


· struktura zamieszkania – zgodnie z ogólnokrajowymi zmianami część ludności w najbliższych latach zmieni miejsce zamieszkania przechodząc z terenów wiejskich do miast. Także struktura zamieszkania w miastach ulega zmianom. Wydaje się prawdopodobne, że część tzw. klasy średniej wraz ze wzrostem zamożności będzie zmieniało miejsce zamieszkania z wielorodzinnego na jednorodzinne zwłaszcza na terenach podmiejskich.


· struktura zaopatrzenia w ciepło – część mieszkańców może zmienić sposób ogrzewania własnych posesji, przechodząc na ogrzewanie inne niż węglowe. Zmiany te w dużej mierze uzależnione będą od atrakcyjności finansowej poszczególnych rodzajów ogrzewania.


Obserwuje się stałą zależność ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego. Prognozowanie masy odpadów komunalnych oraz jednostkowych wskaźników wytwarzania odpadów związane jest ściśle z prognozą zmian rozwojowych.


W oparciu o założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 przyjmuje  się, że wzrost ilości powstających odpadów komunalnych następował będzie w okresach pięcioletnich o 5%.


Zgodnie z powyższym scenariuszem jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych wzrastać będzie proporcjonalnie do zakładanego stopnia wzrostu gospodarczego. Prognozę zmian wskaźnika nagromadzenia odpadów zgodnie z przyjętymi założeniami przedstawiono w tabeli 11.


Tabela 11. Prognoza zmian wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych w latach 2011 – 2018


		GMINA

		WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW (Kg/Mr)



		

		2011

		2014

		2018



		Drezdenko

		Miasto

		405

		421

		442



		

		Wieś 

		146

		152

		160





Prognozę zmian masy odpadów komunalnych powstających w gminie zgodnie z przyjętymi założeniami przedstawiono w tabeli 12.


Tabela 12. Prognoza zmian masy odpadów komunalnych powstających w latach 2011 – 2018


		GMINA

		MASA POWSTAJĄCYCH ODPADÓW (Mg)



		

		2011

		2014

		2018



		Drezdenko

		5 160

		5 356

		5 630





Ocenienie zmian składu morfologicznego odpadów jest znacznie trudniejsze od szacowania zmian ich ilości. Decydujące znaczenie dla zmian składu odpadów będzie miał poziom zamożności społeczeństwa i związany z nim model konsumpcyjny. Nie bez znaczenia będzie też kształtowanie się poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dzięki niemu mogą występować na szerszą skalę pewne zjawiska wpływające na skład morfologiczny odpadów, np. świadome wybieranie opakowań szklanych przy jednoczesnej rezygnacji z opakowań z tworzyw sztucznych. Istotne tu też mogą być „mody” na pewne zachowania.


Jakkolwiek czynniki te wpływać będą na zmianę składu morfologicznego nie sposób ocenić skali i zakresu ich działania. Generalnie przypuszczać należy, że nastąpi wzrost ilości odpadów cechujący się następującymi zmianami w składzie morfologicznym:


· w okresie objętym Planem zakłada się wzrost ilości odpadów żywnościowych związany z zakładanym wzrostem zamożności mieszkańców.


· przewiduje się również znaczny wzrost odpadów makulatury, tworzyw sztucznych i szkła. Związane to będzie ze zmianami w systemie zbytu i wykorzystania towarów oraz zwiększeniem ilości materiałów opakowaniowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźnika miejscowego zagospodarowania odpadów wynikającego ze zmian w systemie ogrzewania mieszkań;


· zmniejszeniu nastąpić winna ilość drobnej frakcji nieorganicznej (popiołu i żużla) związane ze zmianami sposobu ogrzewania mieszkań, nastąpi wzrost ilości frakcji organicznej (odpady ogrodowe) – zmiana użytkowania na posesjach jednorodzinnych (zmniejszenie powierzchni przydomowych ogródków uprawnych na rzecz zwiększenia powierzchni trawiastych);


· z racji wzrostu zamożności społeczeństwa nastąpić może wzrost ilości odpadów tekstyliów zawartych w odpadach komunalnych.


· następować będzie wzrost masy powstających komunalnych odpadów niebezpiecznych, szczególnie odpadów elektrycznych i elektronicznych. Wynikać to będzie ze wzrostu zamożności mieszkańców i dążności do posiadania nowszego sprzętu gospodarstwa domowego.


Zmiany składu morfologicznego nie powinny wpłynąć na sposób prowadzonej gospodarki odpadami bowiem podstawowym elementem, na który projektowany będzie system jest ilość odpadów.


Rozwój turystyki na terenie gminy przyczyni się do rozwoju usług związanych ze zwiększającą się liczbą gości i turystów oraz do zwiększenia ruchu turystycznego. Wpłynie to na zwiększenie ilości odpadów z podmiotów usługowych, hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Ponieważ wielkości te trudne są do zdefiniowania, również wzrost tej grupy odpadów nie jest możliwy do oszacowania.


3.2.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji



Z przeprowadzonych szacunków wynika, że zwiększeniu ulegnie masa powstających odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wynikać to będzie ze zmian demograficznych, zmian w zachowaniach mieszkańców gminy oraz wynikających z tego zmian składu morfologicznego odpadów komunalnych.



Wyniki szacunków przedstawia tabela.13.


Tabela 13. Prognoza ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na lata 2011 - 2018

		L.P.

		NAZWA

		ILOŚĆ (Mg)





		

		

		2011

		2014

		2018



		1.

		Odpady zielone z ogrodów i parków

		103

		103

		105



		2.

		Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – część ulegająca biodegradacji

		2 790

		2 830

		2 880



		3.

		Odpady z targowisk – część ulegająca biodegradacji

		12

		12

		12



		RAZEM:

		2 905

		2 954

		2 997







3.2.3. Komunalne osady ściekowe



Z racji rozbudowy systemu oczyszczania ścieków komunalnych zakłada się znaczny wzrost ilości osadów ściekowych. Szacuje się, że w 2011 roku nastąpi znaczny wzrost masy powstających osadów ściekowych w porównaniu z rokiem 2010. W latach następnych notować się będzie dalszy wzrost masy powstających osadów ściekowych związany z rozbudową sieci kanalizacyjnych. 



Zgodnie z przyjętymi założeniami w gminie Drezdenko powstawać będzie ok.:


· w 2011 roku – 105 Mg osadów ściekowych;


· w 2014 roku – 150 Mg osadów ściekowych;


· w 2018 roku – 300 Mg osadów ściekowych.


Działania dotyczące unieszkodliwiania tej grupy odpadów winny prowadzić do większego wykorzystania energetycznego oraz do zwiększenia stopnia ich przetwarzania i wykorzystania w rolnictwie.


3.2.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów


Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego gmina Drezdenko tworzyć będzie regionalny system gospodarki odpadami w ramach  ZZO Gorzów Wlkp. 


Uwzględniając powyższe na terenie gminy Drezdenko nie planuje się budowy instalacji odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania. Funkcjonujące w m. Klesno składowisko odpadów, zgodnie z założeniami WPGO, zamknięte zostanie po roku 2012. Nie zakłada się jego rozbudowy.


Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz wzrastające potrzeby w zakresie przetwarzania tego rodzaju odpadów może stanowić przesłanki do budowy kompostowni.


IV. POLITYKA I ZAMIERZENIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

4.1. Polityka ekologiczna Państwa 

Przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na gminy obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami w oparciu o następujące zasady: 


· zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów; 


· powtórne wykorzystanie odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć; 


· unieszkodliwianie odpadów poza składowiskiem, o ile koncepcja taka jest uzasadniona pod względem technicznym i ekonomicznym; 


· składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne – odzyskać bądź unieszkodliwić w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. 


Zaktualizowany Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 jako cele główne gospodarki odpadami przyjmuje: 


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


2) zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 


3) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 


4) zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających standardów U.E. 


W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi KPGO 2014 przyjmuje cele główne: 


1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;


2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.; 


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


· w 2011 roku więcej niż 75%;


· w 2013 roku więcej niż 50%; 


· w 2020 roku więcej niż 35% 


masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995. 


4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014r. 


5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r.


Realizacja nakreślonych celów winna być prowadzona w sposób racjonalny przez związki międzygminne o liczbie mieszkańców powyżej 150 tys. Zaplecze techniczne ponadgminnego systemu gospodarki odpadami stanowić będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony w instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania większości odpadów komunalnych. 


Jako cele główne gospodarki odpadami na terenie województwa przyjęto: 


1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska; 


2. Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne zakłady zagospodarowania odpadów;


3. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;


4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;


5. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie;


6. Zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa.


Jako cele szczegółowe przyjęto: 


· Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców województwa do końca 2009 roku;


· Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w województwie lubuskim w roku 1995, dopuszcza się składowanie następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:


- w 2010 r. nie więcej niż 75%;


- w 2013 r. nie więcej niż 50%;


- w 2020 r. nie więcej niż 35%.


· Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% ilości odpadów wytworzonych w 2014 roku.


Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013 jako cele główne stawia: 


1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska; 


2. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 


3. Zwalczanie i eliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 


4.2. Cele i zadania Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 na poziomie lokalnym 

Zadaniami uwzględnionymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 w kompetencji władz lokalnych są: 


1. Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów). 


2. Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami). 


3. Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi KPGO 2014, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych odpadów resztkowych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) wraz z rekultywacją składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania ZZO). 


4.3. Cele i zadania gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Drezdenko 

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, jako że odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany poniżej cel ekologiczny jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych). 


Cel ogólny: 

		MINIMALIZACJA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ZGODNEGO Z NORMAMI OCHRONY ŚRODOWISKA





Cele do osiągnięcia określono zgodnie z celami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego i w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego. 


4.4.Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów komunalnych 

4.4.1. Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

1. Utrzymanie objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy; 


2. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2014, najpóźniej do końca 2011 r.; 


3. Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 90% odpadów wytworzonych w 2011 r.; 


4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; 


5. Rozbudowa istniejącego zaplecza technicznego zagospodarowania odpadów w wyznaczonych w WPGO ramach; 


6. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy. 


4.4.2. Cele długookresowe na lata 2015 – 2018 

1. Rozwijanie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych; 


2. Kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem szkół i przedszkoli; 


3. Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 80% odpadów wytworzonych w 2014 r. i 60% wytworzonych w 2018 r. 


4.5. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów ulegających biodegradacji 

4.5.1. Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

1. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji; 


2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2011 r. więcej niż 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., a w 2013 roku 50%; 


4.5.2. Cele długoterminowe na lata 2015 – 2018 

1. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; 


2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w 2020 do nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 


Tabela14. Wskaźniki wyłączenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji


		MASA ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 r. (Mg)

		MASA ODPADÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYŁĄCZENIA W ROKU (Mg)



		

		2011

		2014



		1 911

		478

		955





4.6. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 

4.6.1. Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

1. Utworzenie gminnego mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i gminnego punktu zbierania odpadów problemowych (GPZOP); 


2. Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych; 


4.6.2. Cele długookresowe na lata 2015 – 2018 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych. 


4.7. Cele do osiągnięcia w zakresie innych odpadów komunalnych 

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

Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

1. rozbudowa systemów selektywnego zbierania tego typu odpadów w oparciu o stacjonarne i mobilne punkty zbierania, w celu osiagnięcia do 2011 r. – 50% odzysku; 


Cele długookresowe na lata 2015 – 2018 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania tego typu odpadów w celu osiągnięcia 80% odzysku w 2018 r. 


4.7.2. Komunalne osady ściekowe 


Celem nadrzędnym gospodarki osadami ściekowymi w latach 2011 – 2018 jest:

1. Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych; 


2. Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi;


3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.


4.7.3. Odpady opakowaniowe 

Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

1. Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesom odzysku i recyklingu; 


Cele długookresowe na lata 2014 – 2018 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu zapewnienia osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu; 


4.7.4. Odpady zawierające azbest 

Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

1. Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców w celu zwiększenia ich świadomości ekologicznej dotyczącej zagadnienia wyrobów zawierających azbest. 


2. Bezpieczne usunięcie 28% aktualnej ilości wyrobów azbestowych w oparciu o gminne programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest; 


3. Stworzenie możliwości częściowego finansowania przez fundusze ochrony środowiska kosztów związanych z usuwaniem odpadów. 


Cele długookresowe na lata 2015 – 2032 

1. Kontynuowanie usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z przyjętymi założeniami; 


Tabela 15. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drezdenko do roku 2032


		L.P.

		LATA

		% USUNIĘTEGO MATERIAŁU

		MASA USUNIĘTEGO MATERIAŁU



		1.

		2011 – 2012 

		20,14

		274,00



		2.

		2013 – 2022 

		39,93

		543,25



		3.

		2023 – 2032 

		39,93

		543,25



		RAZEM:

		100

		1 360,5





Źródło: Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drezdenko do roku 2032


Tabela 16. Harmonogram zadań krótkookresowych dla gminy Drezdenko na lata 2011 - 2014


		Cel strategiczny

		Zadania

		Realizacja

		Odpowiedzialny

		Przewidywane koszty (zł)



		Aktualizacja i przyjęcie planu gospodarki odpadami

		1. Aktualizacja  Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 2011 - 2014

		2011

		Burmistrz,


Rada Miasta 

		3.000



		Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości

		1. Przekazywanie informacji o zasadach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i sposobach unikania powstawania odpadów – druk i kolportaż ulotek, plakatów, programy edukacyjne w telewizji regionalnej, radiu i prasie

		2011 - 2014

		Burmistrz

		3.000



		

		2. Dostosowanie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie do Planu Gospodarki Odpadami

		2011

		Rada Miasta

		b.k.



		

		3. Uświadomienie społeczeństwu zalet kompostowania odpadów i wynikających z tego korzyści dla mieszkańców i środowiska

		2011 – 2012

		Burmistrz

		1.000



		

		4. Opracowanie zasad udzielania pomocy  technicznej mieszkańcom prowadzącym kompostowanie odpadów biodegradowalnych

		2011 - 2012

		Burmistrz

		b.k



		Deponowanie na składowisku w 2014 r. nie więcej niż 60% wytworzonych odpadów komunalnych.

		1. Określenie kategorii odpadów przeznaczonych do odzysku i specjalistycznego unieszkodliwienia

		2011

		Burmistrz


ZZO

		b.k.



		

		3. Kontrola działania podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza na odbiór odpadów komunalnych

		2011 – 2014

		Burmistrz 

		b.k.





		Objęcie 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych

		1.Określenie zasad gromadzenia i odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

		2011

		Burmistrz

		b.k.



		

		2. Kontrola udziału mieszkańców w zorganizowanym systemie zbierania odpadów komunalnych

		Zadanie ciągłe

		Burmistrz

		b.k.



		

		3. Kontrola wyposażenia posesji w pojemniki do zbiórki zmieszanych  odpadów komunalnych – uzupełnienie brakującej liczby pojemników

		Zadanie ciągłe

		Burmistrz


Przedsiębiorcy

		b.k.



		Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów  zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. 


Działania zmierzające do zapewnienia w 2013 r. zbiórki 50% odpadów ulegających biodegradacji

		1.Określenie zasad zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  z rejonów zabudowy wielorodzinnej. 

		2011-2012

		Burmistrz

		b.k.



		

		2. Kontrola posiadania kompostowników przydomowych – określenie uczestników systemu zbierania odpadów komunalnych ulegających bidegradacji

		2011-2014

		Burmistrz, Przedsiębiorcy

		b.k.



		

		3. Zakup niezbędnej ilości pojemników  do stworzenia systemu zbierania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji

		2011 – 2013

		Przedsiębiorcy

		b.d.



		

		4. Organizacja systemu transportu selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

		2011 – 2012 

		Przedsiębiorcy

		b.d.



		Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 




		1. Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów wielkogabarytowych i wraków pojazdów

		2011

		Burmistrz

		b.k.



		

		2. Budowa punktu zbierania odpadów wielkogabarytowych

		2012 – 2013 

		Burmistrz

		20.000





		Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych.




		1. Opracowanie zasad funkcjonowania systemu zbiórki odpadów budowlanych i remontowych

		2011

		Burmistrz, Przedsiębiorcy

		b.k.



		

		2. Stworzenie możliwości zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów budowlanych i remontowych

		2010-2012

		ZZO

		770.000



		

		3. Stworzenie systemu odbioru i transportu odpadów budowlanych i remontowych

		2011 – 2012 

		Przedsiębiorcy

		b.d.



		Rozwój selektywnej zbiórki celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych  wydzielonych ze strumienia odpadów  komunalnych.




		1. Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów niebezpiecznych.

		2011

		Burmistrz, Przedsiębiorcy

		b.k.



		

		2. Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych

		2011 - 2012

		Burmistrz, 

		70.000



		

		3. Usunięcie do 2012 r. 28 % pokryć dachowych zawierających azbest w celu poddania ich unieszkodliwieniu

		2011 - 2012

		Mieszkańcy,


Przedsiębiorcy

		b.d.



		Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników 

		1. Budowa uzupełniającego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych w placówkach oświatowych i targowiskach.

		   2011 – 2012

		Burmistrz


Przedsiębiorcy

		15.000



		

		2. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej: akcje ulotkowe, wykłady, festyny, konkursy propagujące selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych

		2011 – 2014

		Burmistrz

		20.000





b.k. – przedsięwzięcie nie generujące kosztów


b.d. – brak możliwości oszacowania kosztów


V. DZIAŁANIA GMINY ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

5.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów 

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki odpadowej Unii Europejskiej jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami. Wiele różnych metod można zastosować w celu zachęty do redukowania ilości produkowanych odpadów. Działania obejmują między innymi: 


· edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych odpadów, 


· kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 


· zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograniczania ilości odpadów. 


W celu zachęty mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych stosować należy następujące działania edukacyjne: 


· w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, średnich i wyższych, 


· za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja), 


· za pomocą ulotek, akcji plakatowej itp. 


Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) należy informować np. o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbiórki selektywnej odpadów, oznakowań umieszczanych na opakowaniach. 


W ramach prowadzonej edukacji należy np. zachęcać konsumentów do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach biodegradowalnych, rezygnacji z przedmiotów jednokrotnego użytku, wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów) itp. 


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

Zgodnie z zasadami gospodarki odpadami wytworzone odpady komunalne winny być poddane przede wszystkim odzyskowi. Oznacza to, że określone strumienie odpadów winny być kierowane do ponownego wykorzystania w formie nieprzetworzonej, jako surowiec do produkcji nowych wyrobów lub jako paliwo do przetworzenia na energię. 
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi winny być unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie. Unieszkodliwianiu na składowiskach odpadów winny być poddawane odpady przetworzone fizycznie, chemicznie lub biologicznie. 


Efektem powyższych działań jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko (ograniczona ilość powstającego gazu wysypiskowego, zmniejszone osiadanie warstwy odpadów, ograniczone pylenie, ułatwione zagęszczanie). 


Dla realizacji postawionych celów konieczne jest podjęcie działań: 


1. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania określonych odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu oraz specjalistycznego unieszkodliwienia; 


2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów metodą pozwalającą na maksymalne wyłączenie określonych strumieni odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji; 


3. Podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców gminy; 


4. Propagowanie metod zagospodarowywania odpadów przez mieszkańców, np. przydomowe kompostowanie odpadów zielonych; 


5. Poddawanie odzyskowi wszystkich odpadów zbieranych selektywnie w instalacjach zgodnie z zasadami ochrony środowiska; 


5.3. Działania gminy wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi 

Podstawowym zadaniem Gminy Drezdenko jest stworzenie systemu zbierania odpadów komunalnych dostosowanego do funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gorzowie Wlkp. Przyjęta w ZZO technologia wymagać będzie zbierania odpadów w sposób selektywny, co znacznie przyczyni się zwiększenia ich odzysku i recyklingu, a tym samym do zmniejszenia masy odpadów poddawanych unieszkodliwieniu na składowisku. 


5.3.1. Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych 

Cechy fizyko-chemiczne odpadów komunalnych wskazują na potrzebę szybkiego ich usuwania do miejsc odzysku i unieszkodliwiania. Szybkość ta jest wskazana z uwagi na powstawanie nieprzyjemnych zapachów wywołanych procesami fermentacyjnymi oraz rozwój mikroorganizmów, insektów i żerowanie gryzoni. 


Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się: 


dla centrów usługowo – handlowych - codziennie, 


dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu, 


dla terenów wiejskich - 1 raz w tygodniu. 


dla budownictwa rozproszonego - 1 raz w miesiącu. 


W okresach wysokich temperatur powietrza częstotliwości wywozu odpadów powinny być większe. 


Zorganizowanym systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych nie są objęci wszyscy mieszkańcy miasta i gminy. Zbieranie odpadów prowadzone jest metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy niskiej jednorodzinnej oraz metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej zwartej. 


W okresie planistycznym zakłada się objęcie wszystkich mieszkańców gminy oraz obejmowanie nowych gospodarstw domowych systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. 


Propozycja zmian systemowych omówiona zostanie w dalszej części Planu. 


5.3.2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

Na terenie gminy Drezdenko funkcjonuje zorganizowany system zbierania odpadów komunalnych. Zbierane są odpady zmieszane oraz odpady opakowaniowe w sposób selektywny. 


Dla zmniejszenia masy odpadów unieszkodliwianych na składowisku odpadów konieczne jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 selektywnie winny być zbierane: 


· Odpady opakowaniowe (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe); 


· Odpady komunalne ulegające biodegradacji; 


· Odpady remontowe i budowlane; 


· Odpady wielkogabarytowe; 


· Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych. 


5.3.2.1. Odpady opakowaniowe 

Zgodnie z przyjętymi założeniami ze strumienia odpadów komunalnych wyłączane będą odpady opakowaniowe. Systemem selektywnego zbierania objęte będą odpady makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. 


Na terenie gminy Drezdenko funkcjonuje zorganizowany system selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych systemem „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej. Funkcjonujący system zgodny jest z zasadami racjonalnego zbierania odpadów, jednak jego efekty nie są zadowalające. Zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wymaga:


· Zwiększenia ilości punktów zbierania odpadów w systemie „donoszenia” tak, aby jeden pojemnik przeznaczony był do obsługi max. 300 mieszkańców;


· Zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach lub ich odbieranie w systemie „na telefon”;


· Zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów gromadzonych w workach.


5.3.2.2. Odpady ulegające biodegradacji 

W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko przyjęto założenie, że zbieranie odpadów ulegających biodegradacji prowadzone będzie w sposób selektywny. Rozpoczęcie zbierania tej grupy odpadów nastąpi w momencie powstania możliwości ich przetwarzania w kompostowni. 


Planując gospodarkę odpadami na lata 2011 – 2014 zakłada się budowę regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów, w skład których wchodzić będzie instalacja recyklingu odpadów ulegających biodegradacji. Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego gmina Drezdenko współtworzyć będzie region gospodarki odpadami, którego infrastrukturę techniczną stanowić będzie ZZO w Gorzowie Wlkp.


Przyjęta w ZZO w Gorzowie Wlkp. technologia przetwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji pozwala na kompostowanie frakcji ulegającej biodegradacji zawartej w strumieniu odpadów zmieszanych, jak również odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie. W związku z powyższym przyjmuje się, że w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz dla części mieszkańców zabudowy jednorodzinnej wyrażającej chęć pozbywania się tego rodzaju odpadów zachodzić będzie konieczność budowy systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. System ten winien zapewnić w efekcie możliwość wyłączenia i poddania odzyskowi: 


· 25% odpadów ulegających biodegradacji w roku 2011; 


· 50% odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013; 


masy odpadów wytworzonych w 1995 roku. 


5.3.2.3. Komunalne odpady wielkogabarytowe 

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane mogą być następujące systemy: 


1. Okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon” 


2. Dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów, centrum recyklingu lub gminnego punktu zbierania odpadów problemowych przez właścicieli własnym transportem. 


3. Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych. 


4. System wymienny polegający na przekazaniu dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji. 


5.3.2.4. Odpady remontowe i budowlane 

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się mogą:


1. Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe. 


2. Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów. 


Zaleca się, aby już na placu budowy gromadzić w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko. 


5.3.2.5. Odpady niebezpieczne 

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych: 


1. Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujący bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. 


2. Regularny, okresowy odbiór odpadów przez firmę specjalistyczną. Do tego celu stosowane będą specjalne samochody objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku). 


3. Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze zawierają umowy z placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Specjalistyczny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie. 


4. Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona będzie w stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Zadaniem stacji jest przyjmowanie i magazynowanie odpadów zebranych w gminach i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji. 


VI. PLANOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY DREZDENKO


Założenia Agendy 21, przepisy Unii Europejskiej jak również Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243), Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. 116, poz. 1208) oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008) nakłada na gminy obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami w oparciu o następujące główne zasady:


· minimalizacja powstawania odpadów komunalnych;


· wyłączenie z odpadów wszystkich frakcji możliwych do gospodarczego wykorzystania;


· unieszkodliwienie odpadów niemożliwych do wykorzystania poprzez ich kompostowanie, unieszkodliwienie termiczne lub składowanie.


Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z wymienionymi powyżej założeniami winno prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz prowadzenie systemu odzysku i unieszkodliwiania zgodnego z normami europejskimi

Punktem wyjścia do realizacji tych zadań jest stworzenie racjonalnego i funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami, szczególnie uwzględniającego selektywne ich zbieranie. Dobre zaprojektowanie systemu, a następnie jego właściwa realizacja daje największe szanse powodzenia. W wyniku jego wprowadzenia zostają wyodrębnione poszczególne frakcje odpadów z jednoczesnym wskazaniem metod dalszego postępowania z nimi. Jest to szczególnie ważne z uwagi na konieczność odrębnego postępowania z poszczególnymi frakcjami (odpady zmieszane, selektywnie zebrane surowce wtórne, odpady niebezpieczne, bioodpady itd.). Dopełnieniem systemu gromadzenia i wywozu jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej do realizacji programu. 


Oprócz wybrania właściwego modelu musi być także zapewniona niezbędna do jego realizacji infrastruktura. Chodzi tu zarówno o niezbędną ilość odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów, sprzęt do ich wywozu jak i o urządzenia do ich przetworzenia i zagospodarowania.


W zależności od istniejących warunków, a w szczególności możliwości finansowych należy przyjąć realny harmonogram wprowadzania systemu zmierzający do osiągnięcia założonego celu.


6.1. Organizacja systemu gospodarki odpadami


Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zmianami) rada gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie dostosowany do gminnego planu gospodarki odpadami. Regulamin jest aktem prawa miejscowego i jego przestrzeganie należy do wszystkich uczestników systemu gospodarki odpadami (mieszkańcy, podmioty gospodarcze odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z regulaminu, podmioty gospodarcze – wytwórcy odpadów).



Określenie zasad systemu zbierania odpadów komunalnych zgodnych z przyjętym planem gospodarki odpadami i obowiązującym prawem stanowi wytyczne dla mieszkańców i działających podmiotów gospodarczych. Podstawową zasadą tworzenia systemu zbierania odpadów jest ich selektywne gromadzenie.




Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego oraz Ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zadania z zakresu gospodarki odpadami będą realizowane w ramach struktury regionalnej – ZZO Gorzów Wlkp.. 

ZZOP Gorzów Wlkp. realizować będzie zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin powiatu gorzowskiego i strzelecko - drezdeneckiego.



Zgodzie z założeniami KPGO Regionalny ZZO winien zapewniać co najmniej następujący zakres usług:


· mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni;


· składowanie przetworzonych odpadów komunalnych;


· przetwarzanie odpadów biodegradowalnych;


· sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie);


· demontaż odpadów wielkogabarytowych;


· przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Funkcjonowanie regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wiązać się będzie z koniecznością dokonania zmian organizacyjnych:


ZZO odpowiedzialny będzie za:

· prowadzenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji oraz przygotowanie odpadów zbieranych selektywnie do odzysku lub specjalistycznego unieszkodliwienia;

· nadzór nad systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;


· nadzór nad systemem selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych; 


Gminy odpowiedzialne będą za:


· organizację, nadzór i kontrolę nad systemem zbierania odpadów;


· wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu gminy lub wyznaczonych sektorów;


· udział w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej;


· kontrolę realizacji zasad systemu gospodarki odpadami;


· prowadzenie ewidencji przedsiębiorców chcących odbierać odpady komunalne z terenu gminy;


Przedsiębiorcy odpowiedzialni będą za:


· zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych oraz innych odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie ;


· transport odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zlokalizowanych w ZZO;


· sprawozdawczość z zakresu odbierania odpadów komunalnych i wywiązywanie się z nałożonych limitów wyłączenia odpadów.


6.2. System zbierania odpadów komunalnych


6.2.1. Zmieszane odpady komunalne 


Celem funkcjonowania systemu zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych jest zorganizowane usuwanie wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. Wskazane jest zatem stworzenie systemu „przyjaznego”, umożliwiającego swobodne pozbywanie się odpadów. Budowa systemu zapewni realizację postulatu objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów.


W zależności od rodzaju zabudowy zmieszane odpady komunalne będą zbierane w następujący sposób:


· w systemie „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej w oparciu o pojemniki 110- lub 120-litrowe
 (1 pojemnik na gospodarstwo domowe), 


· w systemie „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej w oparciu o pojemniki 1100-litrowe (1 pojemnik na 50 mieszkańców);


Zebrane odpady będą kierowane do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych w Kleśnie. Po zamknięciu gminnego składowiska odpadów komunalnych odpady zmieszane będą kierowane do ZZO w Gorzowie Wlkp. celem ich przetworzenia.


Budowa systemu zbierania odpadów według powyższych zasad wymaga ustalania tras przejazdu umożliwiających dojazd do każdego gospodarstwa domowego.



Nie planuje się budowy systemu gromadzenia i zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych metodą „donoszenia” opartego na Wiejskich Punktach Gromadzenia Odpadów (WPGO). Wadą systemu jest:


· anonimowość usuwanych odpadów uniemożliwiająca wprowadzenie zasady „zanieczyszczający płaci”;


· trudności lokalizacyjne WPGO uniemożliwiające skrócenie odległości miejsca powstawania odpadów do miejsc gromadzenia;


· tendencja do niekontrolowanego usuwania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych (dzikie wysypiska);


· ograniczoność kontroli funkcjonowania systemu (np. usuwanie odpadów przez mieszkańców spoza gminy) i sprzętu przeznaczonego do gromadzenia odpadów.



Do obsługi pojemników na odpady zmieszane konieczny jest specjalistyczny środek transportu. Zalecanym typem są śmieciarki z zagęszczaniem płytowym o większej pojemności. Należy jednak pamiętać o lokalnych uwarunkowaniach technicznych – możliwościach dojazdu do poszczególnych posesji.



Systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych objęte zostaną również małe i średnie przedsiębiorstwa. Każdy podmiot gospodarczy wytwarzający odpady komunalne wyposażony zostanie w odpowiednie do potrzeb pojemniki. Zgromadzone odpady odbierane będą razem z odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Podstawą odbioru odpadów od przedsiębiorstw winna być umowa zawarta z podmiotem świadczącym usługi.



Istotną kwestią funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych jest ich ewidencja. Prowadzący odbiór odpadów komunalnych przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie poszczególnych grup wytwórców odpadów (odpady z gospodarstw domowych, odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, odpady od podmiotów gospodarczych).


Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakup niezbędnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Pojemniki mogą być również własnością firm komunalnych lub gminy dzierżawione przez właścicieli nieruchomości.


6.2.2. Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych i użytkowych 


Dla realizacji postanowień art. 10 ustawy o odpadach oraz uzyskania stopnia wyłączenia odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu na terenie gminy  obowiązywać będzie selektywne zbieranie odpadów. Nie zakłada się zbiórki i segregacji odpadów zmieszanych. Wady i zalety systemu zbierania i segregacji odpadów zmieszanych przedstawiono poniżej.


		ZALETY SYSTEMU

		WADY SYSTEMU



		· niskie koszty budowy systemu i zbiórki odpadów


· niskie zapotrzebowanie na edukację ekologiczną;




		· pozyskiwanie niskiej jakości materiału do segregacji – mix wszystkich frakcji odpadów;


· wysokie koszty inwestycyjne linii sortowniczej (sito bębnowe, wyposażenie dodatkowe – myjka do szkła);


· wysokie koszty funkcjonowania linii sortowniczej – zwiększone zatrudnienie, większa moc zainstalowana, konieczność mycia szkła;


· brak możliwości uzyskania czystego kompostu przeznaczonego do zbycia;


· niewielki stopień wyłączenia określonych frakcji odpadów uniemożliwiający uzyskanie wyznaczonych limitów (ok. 5% zawartości frakcji);


· nieznaczny stopień ograniczenia masy odpadów unieszkodliwianych na składowisku (ok. 97% odpadów trafia na składowisko).





Na terenie gminy Drezdenko selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest metodą „donoszenia” i „odbioru bezpośredniego” na obszarze miasta i metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej na pozostałym obszarze gminy. System oparty jest na pojemnikach specjalistycznych 1100 litrowych i workach foliowych.


Celem funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i użytkowych na terenie gminy będzie wyłączenie mas odpadów opakowaniowych i surowcowych określonych w WPGO dla poddania ich procesowi odzysku i recyklingu.


W związku z koniecznością zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwienia na składowisku dokonane zostanie rozszerzenie zakresu podmiotowego systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Zakłada się objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania odpadów. System ten zakłada zbieranie odpadów makulatury, tworzyw sztucznych i szkła opakowaniowego.


Zakłada się, że:


· w rejonach zabudowy wielorodzinnej na obszarze gminy prowadzenie zbierania odbywać się będzie metodą „segregacji u źródła” z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Do gromadzenia odpadów stosowane będą pojemniki 1100 litrowe na surowce wtórne Pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów ustawione będą w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników na zmieszane odpady resztowe tworząc punkty gromadzenia odpadów;


· w zabudowie jednorodzinnej na obszarze całej gminy do zbierania wyselekcjonowanych odpadów będą służyły worki foliowe dostępne dla poszczególnych posesji;


· nie zakłada się zbierania odpadów makulatury z rejonów zabudowy rozproszonej z uwagi na niewielką ich podaż;


· w wyznaczonych punktach na obszarze gminy funkcjonować winien uzupełniający system zbierania odpadów oparty na pojemnikach specjalistycznych.


W celu stworzenia odpowiedniej sieci miejsc gromadzenia odpadów:


· w rejonach zabudowy jednorodzinnej odpady opakowaniowe i surowcowe gromadzone będą w kolorowych workach foliowych o pojemności 100 l. Zbiórką objęte zostanie makulatura, szkło i tworzywa sztuczne; 


· uwzględniając częstotliwość odbioru gromadzonych odpadów (jeden raz w miesiącu makulatura i szkło, dwa razy w miesiącu tworzywa sztuczne) zakłada się dostarczenie każdemu gospodarstwu domowemu odpowiedniej ilości worków
;


· w zabudowie zwartej wielorodzinnej pojemnik specjalistyczny na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne będzie przeznaczony do obsługi ok. 100 mieszkańców;


· stworzona sieć miejsc gromadzenia odpadów winna zapewnić odpowiednią częstotliwość opróżniania pojemników; 


· wraz z rozwojem systemu zbierania wzrośnie częstotliwość opróżniania pojemników i odbiór worków foliowych w związku z czym należy zakładać wzrost liczby worków przypadających na jedno gospodarstwo domowe.


Stworzony zostanie również system uzupełniający:


· metodą „donoszenia” - w oparciu o pojemniki specjalistyczne rozstawione w wyznaczonych punktach miasta i gminy (place targowe, centra handlowe, itd.); zakłada się zbieranie szkła, makulatury i tworzyw sztucznych;


· metodą „donoszenia” - w placówkach oświatowych na terenie miast i gmin  w oparciu o zestawy pojemników 120 lub 1100 litrowych; zakłada się zbieranie makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych. 


Mimo znacznych ilości metali możliwych do wyłączenia nie planuje się odrębnego selektywnego zbierania tej frakcji z uwagi na łatwy zbyt tego surowca i niewielkie możliwości ich pozyskiwania w ramach systemu zbierania. Zakłada się zbieranie złomu metali (puszek aluminiowych) łącznie z odpadami z tworzyw sztucznych. Pojemniki na opakowania z tworzyw sztucznych służyć również będą gromadzeniu opakowań wielomateriałowych.

Worki do zbierania odpadów w zabudowie jednorodzinnej wykorzystywane będą jednokrotnie. Zakup niezbędnej ilości worków trzeba będzie powtarzać corocznie. W sortowni opróżnione worki powinny być zbierane i przekazywane jako surowiec wtórny do odbiorcy.


Niezależnie od rodzaju zabudowy worki i pojemniki na poszczególne frakcje surowców wtórnych będą mieć te same kolory. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi przyjmuje się kolorystykę pojemników i worków:


· kolor niebieski – opakowania z papieru i tektury;

· kolor biały – opakowania ze szkła bezbarwnego;


· kolor zielony – opakowania ze szkła kolorowego

· kolor żółty – metale, tworzywa sztuczne, tworzywa wielomateriałowe.


Przedstawiony powyżej zakres zbierania poszczególnych frakcji w wyszczególnionych typach zabudowy należy traktować jako podstawowy. W przyszłości ulegnie on rozszerzeniu o zbieranie szkła z podziałem na kolory.


Do zapewnienia obsługi systemu według przyjętych zasad konieczny będzie zakup niezbędnej ilości worków i pojemników. Rzeczywista liczba pojemników może być większa. Przyczyną takiego stanu może być sytuacja, gdy liczba mieszkańców w tym typie zabudowy jest mniejsza niż 100 osób. W takim przypadku możliwość zbierania odpadów opakowaniowych należy zapewnić wszystkim mieszkańcom i ustawić zwiększoną liczbę zestawów. 

Przez cały czas zbierania odpadów użytkowych prowadzona będzie odpowiednia akcja informacyjno-edukacyjna wyjaśniająca celowość takiego postępowania z odpadami. 


		ZALETY SYSTEMU

		WADY SYSTEMU



		· wysoka akceptowalność funkcjonowania systemu z racji bliskości miejsc zbiórki odpadów od miejsc ich powstawania;


· wysoki stopień wyłączenia odpadów przeznaczonych do odzysku lub recyklingu umożliwiający uzyskanie wyznaczonych planami limitów;


· wysoki stopień czystości i jednorodności zbieranych odpadów wpływający na obniżenie kosztów wtórnej segregacji odpadów (uproszczona linia sortownicza, krótszy czas segregacji);


· zwiększone przychody ze zbycia uzyskanych surowców wtórnych;


· łatwość prowadzenia kontroli funkcjonowania systemu zbiórki odpadów z uwagi na możliwość określenia wytwórcy odpadów;


· łatwość rozbudowy i modernizacji systemu zbiórki;

		· duże nasycenie systemu pojemnikami i workami (potrzeby w skali roku) zwiększające koszty inwestycyjne budowy systemu;


· zwiększona ilość kursów sprzętu transportowego i wydłużenie tras przejazdu z racji objęcia systemem wszystkich mieszkańców gmin ;


· potrzeba prowadzenia stałej działalności edukacyjnej społeczeństwa.








Selektywna zbiórka odpadów komunalnych metodą segregacji u źródła i odbioru bezpośredniego daje najlepsze wyniki i rokuje możliwość dochowania wyznaczonych wielkości wyłączenia odpadów do odzysku i recyklingu.


System selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powinien objąć także wszystkie szkoły na terenie gminy. Jego głównym zadaniem będzie wyrabianie nawyków segregacji u dzieci i młodzieży. Stanowić one będą uzupełnienie treści prowadzonej w szkołach edukacji ekologicznej. 


Systemem zbierania odpadów opakowaniowych objęte winny być również działające na terenie gminy targowiska. 


W systemie uzupełniającym brak jest możliwości określenia okresu zapełnienia pojemników. Zapełnianie się tych pojemników będzie cechowała duża zmienność, w związku z czym będą one opróżniane w systemie „na telefon” czyli po zgłoszeniu przez mieszkańców takiej potrzeby.


Omówiony powyżej system selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych stanowi pierwszy etap budowy docelowego systemu zbierania odpadów. Docelowo:


· nastąpi rozwój systemu selektywnego gromadzenia i zbierania odpadów poprzez odrębne gromadzenie szkła kolorowego i białego;


· wraz z rozwojem technik recyklingu różnych frakcji odpadów użytkowych nastąpi rozbudowa systemu selektywnego zbierania obejmująca frakcje możliwe do zagospodarowania (odpady wielomateriałowe, odpady tekstyliów);


· podjęcie produkcji paliw alternatywnych oraz dążność do dalszego ograniczania ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów wiązać się będzie z możliwością odbioru innych, nie zbieranych dotychczas frakcji odpadów (odpady tekstylne).


Systemem selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i użytkowych będą również objęte małe i średnie podmioty gospodarcze (szczególnie handlowe i usługowe). Każdy podmiot wyposażony będzie w pojemniki odpowiedniej do potrzeb pojemności do gromadzenia poszczególnych rodzajów opakowań. Podstawą funkcjonowania systemu winna być umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a wytwórcą odpadów określająca zasady gromadzenia i odbioru odpadów.


6.2.3. Odpady ulegające biodegradacji


Celem funkcjonowania systemu jest wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych określonej w planie masy frakcji ulegającej biodegradacji dla poddania jej procesowi recyklingu organicznego w sposób zapewniający osiągnięcie najlepszych efektów ekologicznych i ekonomicznych.


Z dokonanych szacunków ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wynika, że na terenie gminy powstaje ok. 1 459,1 Mg odpadów kuchennych i odpadów zielonych z gospodarstw domowych. 


Na terenie gminy Drezdenko nie jest prowadzona selektywna zbiórka tej frakcji odpadów komunalnych. 


W związku z koniecznością wyłączenia określonej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do recyklingu zakłada się  stworzenie systemu selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów:


· zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych (odpady kuchenne) w rejonach zabudowy wielorodzinnej prowadzone będzie metodą donoszenia. Odpady będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach o pojemności 240 litrów (biotainer), ustawionych w pobliżu pojemników na inne rodzaje odpadów. Zebrane odpady organiczne będą trafiały do instalacji recyklingu organicznego działającej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Jeden pojemnik przeznaczony winien być do obsługi 100 mieszkańców;


· zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy jednorodzinnej prowadzone będzie:


· metodą donoszenia (wariant 1). System zbierania wiązać się będzie z organizacją punktów gromadzenia tej grupy odpadów zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach (np. na ulicach) wyposażonych w pojemniki specjalistyczne o pojemności 140 l. Jeden pojemnik przeznaczony winien być do obsługi ok. 50 mieszkańców;


· metodą odbioru bezpośredniego (wariant 2). Budowa takiego systemu zbierania wymagać będzie wyposażenia każdej nieruchomości w indywidualny pojemnik typu biotainer o pojemności 80 l. opróżniany nie rzadziej niż co 14 dni lub worki;


· z uwagi na wysoki stopień zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w rejonach zabudowy rozproszonej zbiórką tej grupy odpadów objęte będą jedynie rejony miasta Drezdenko i wsi zwartych;


· odpady zielone z pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej (trawa, gałęzie) będą dostarczane bezpośrednio do instalacji recyklingu organicznego przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów lub odbierane przez wybranych przedsiębiorców .


Gromadzenie w pojemniku dużych ilości łatwo rozkładalnej biomasy sprzyja zachodzeniu procesów zagniwania, które mogą być uciążliwe ze względu na emisję odorów i zagrożenia higieniczno-sanitarne. Z uwagi na powyższe nakłada to na operatora systemu konieczność zwiększonej częstotliwości wywozu tej grupy odpadów. 


Dla gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji zalecane jest używanie specjalnych pojemników na bioodpady – tzw. biotainerów o pojemności 240 i 140 litrów albo o pojemności 80 litrów. Cechą wyróżniającą pojemnik typu biotainer jest jego konstrukcja, stwarzająca odpadom optymalne warunki dla rozpoczęcia procesów kompostowania, wśród których wyróżnić należy:


· bardzo dobre przygotowanie materiału do dalszego kompostowania (upraszcza to dalsze procesy rozkładu);


· redukcję masy spowodowaną głównie odparowaniem części wody zawartej w biomasie (zmniejsza się dzięki temu koszty i uciążliwość transportu);


· zmniejszenie ilości i poprawa jakości wód odciekowych.


Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być rzadsza niż raz na 14 dni niezależnie od stopnia zapełnienia.  

Źródłem odpadów ulegających biodegradacji mogą być również placówki handlowe, hotele, restauracje i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Powstające tam odpady ulegające biodegradacji dostarczane mogą być bezpośrednio do instalacji recyklingu organicznego lub zbierane łącznie z odpadami z gospodarstw domowych. 


Do gromadzenia odpadów zielonych z ogródków przydomowych (trawa, gałęzie itp.) wskazane jest stosowanie worków papierowych, odbieranych - podobnie jak odpady użytkowe - według ustalonego wcześniej harmonogramu. Pozwoli to na kierowanie bezpośrednio do procesu kompostowania całego worka bez konieczności jego opróżniania. Celuloza zawarta w papierze ulega także biodegradacji w procesie kompostowania. 


Do obsługi biotainerów konieczne będzie stosowanie specjalistycznego sprzętu transportowego z  zagęszczaniem bębnowym (umożliwia wstępne rozdrobnienie i wymieszanie zebranych odpadów) lub z zagęszczaniem liniowym wyposażonego w urządzenie do mycia pojemników. Żadna z działających firm wywozowych nie posiada takiego sprzętu, w związku z czym zachodzić będzie konieczność jego zakupu.


Odpady zielone z utrzymania zieleni (gałęzie, trawa, liście) są pożądanym materiałem do kompostowania, jednak cechuje je duża okresowość. Są one głównie możliwe do pozyskania tylko w okresie wegetacyjnym. 


Selektywną zbiórką odpadów ulegających biodegradacji będą objęte także targowiska. Na targowiskach winny być ustawione pojemniki 1100 litrowe na odpady ulegające biodegradacji oraz pojemniki 1100 litrowe na odpady opakowaniowe. 


Pozyskiwanie odpadów ulegających biodegradacji z terenu gminy wprowadzone będzie bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji recyklingu organicznego w regionalnym ZZO (zgromadzenie materiału do rozpoczęcia produkcji kompostu). W związku z funkcjonowaniem instalacji recyklingu organicznego (kompostowni) w ZZO w Gorzowie Wlkp. możliwe jest wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.


6.2.4. Odpady wielkogabarytowe


Celem funkcjonowania systemu jest wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji wielkogabarytowej przeznaczonej do recyklingu i unieszkodliwienia zgodnie z założeniami planu.

Odpady wielkogabarytowe winny być zbierane w czasie okresowych zbiórek oraz w punktach zbierania odpadów (PZO).


Okresowe zbiórki na terenie gminy będą prowadzone kwartalnie według przyjętego harmonogramu. Zbiórce podlegać będą te odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być zbierane w standardowe pojemniki. W czasie tych zbiórek odbierane będą odpady wielkogabarytowe tylko z gospodarstw domowych. W ulotkach informacyjnych rozdawanych mieszkańcom będą określone typy odbieranych odpadów oraz od kogo będą odbierane. 


W grupie usuwanych odpadów powinien się znaleźć przede wszystkim sprzęt AGD i RTV (lodówki, kuchenki gazowe, telewizory) oraz wyposażenie mieszkań (meble, lampy, zlewy, umywalki itp.). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej istnieje obowiązek odbioru zużytego sprzętu AGD i RTV w momencie zakupu sprzętu nowego, jednak sprzęt taki może znaleźć się w grupie odpadów wielkogabarytowych.


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych powinna być prowadzona przy użyciu samochodu skrzyniowego wyposażonego w dźwig HDS (lub podobny). Jest on wskazany przy załadunku cięższych odpadów na samochód. W wyznaczony dzień mieszkańcy wystawiać będą niepotrzebne im sprzęty na granicach swych posesji (w zabudowie jednorodzinnej) lub przy punktach gromadzenia odpadów (w zabudowie wielorodzinnej). 


Stworzone winny być również możliwości pozbywania się tej grupy odpadów przez mieszkańców w okresach pomiędzy zbiórkami okresowymi. W wyznaczonym punkcie miasta zorganizowane będzie miejsce odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zlokalizowane tu winny być pojemniki wielkopojemnościowe (kontenery) przeznaczone do gromadzenia tej grupy odpadów.


Zebrane w trakcie prowadzenia zbierania przedmioty nadające się do dalszego wykorzystania (np. używane, ale jeszcze niezniszczone meble lub sprzęt) będą przetrzymywane przez określony czas (np. miesiąc), gdyż mogą znaleźć się chętni do dalszego ich wykorzystania. Stworzone będą zasady umożliwiające odbiór takich przedmiotów przez potrzebujących przy jednoczesnym ogłoszeniu informacji o ich posiadaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego.


Wszystkie zebrane odpady wielkogabarytowe będą dostarczane do punktu demontażu przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. 


Przedstawiona powyżej zbiórka odpadów wielkogabarytowych dotyczy gospodarstw domowych. W przypadku odpadów z przedsiębiorstw, obiektów handlowych, usługowych itp. powinny one także trafiać do przeróbki w punkcie demontażu przy ZZO, jednak na komercyjnych zasadach tzn. koszty związane z odbiorem, odzyskiem i unieszkodliwianiem ponosić winien ich wytwórca.


6.2.5. Odpady budowlane i remontowe


Odpady remontowe powstają w wyniku prowadzonych prac remontowych i rozbiórkowych. Mogą one zatem powstawać zarówno w sektorze komunalnym (drobne remonty w ramach własnych) jak i w sektorze gospodarczym (odpady wytwarzane przez firmy budowlane). Są to w większości stare (wymieniane) okna, drzwi, drewniane elementy stropów, gruz budowlany itp.


Dla stworzenia możliwości poddania odpadów budowlanych procesom recyklingu konieczne jest zapewnienie selektywnego ich gromadzenia i odbioru. Niezależnie od źródła pochodzenia tej grupy odpadów winny być one gromadzone w odrębne, przeznaczone do tego celu pojemniki. 


Prowadzące prace remontowe firmy budowlane odpowiedzialne są za zagospodarowanie odpadów.


Wykonywanie drobnych remontów przez mieszkańców w ramach własnych wiąże się niejednokrotnie z pozbywaniem się odpadów w sposób niekontrolowany (nielegalne wysypiska, gromadzenie z innymi odpadami komunalnymi). Stworzony będzie zatem odrębny system zbierania odpadów budowlanych z gospodarstw domowych polegający na:


· gromadzeniu odpadów budowlanych przez mieszkańców w pojemnikach (np. 240 lub 360 litrów albo kontenerach) dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na zgłoszenie;


· odbiorze zgromadzonych odpadów przez przedsiębiorcę i ich transporcie do punktu przetwarzania odpadów budowlanych.


Z uwagi na nierównomierność powstawania tej grupy odpadów brak jest możliwości oszacowania potrzeb w zakresie wyposażenia systemu w pojemniki i ich odbiór. Zakłada się zatem, że każda firma wywozowa posiadać będzie rezerwę pojemników dostarczanych mieszkańcom po zgłoszeniu takiej potrzeby.


6.2.6. Odpady niebezpieczne


Celem funkcjonowania systemu jest wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji niebezpiecznych dla poddania ich procesowi odzysku lub unieszkodliwienia w sposób kontrolowany oraz dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania składowanych odpadów na zdrowie i życie mieszkańców oraz na środowisko.


System zbierania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych będzie nadzorowany i koordynowany przez gminę. Technicznymi aspektami (okresową zbiórką, wywozem i unieszkodliwianiem) zajmować się będzie specjalistyczna firma posiadająca odpowiednie zezwolenia, z którą zostanie podpisana umowa na świadczenie tego typu usług na terenie gmin. 


Niebezpieczne odpady komunalne mogą pochodzić z następujących źródeł:


· farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich;


· rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich;


· odczynniki chemiczne i fotograficzne i opakowania po nich;


· przeterminowane lekarstwa;


· pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich;


· baterie jednorazowe, w tym alkaliczne;


· akumulatory samochodowe, zużyte smary i oleje przepracowane;


· lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry;


· aerozole;


· przeterminowane bądź wycofane środki ochrony roślin oraz opakowania po nich;


· padłe zwierzęta domowe;


· zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, zamrażarki, odbiorniki RTV);


· lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np. termometry;


Wszystkie odpady niebezpieczne (problemowe) winny być w sposób właściwy (bezpieczny) zebrane i unieszkodliwione. 


Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych będą zbierane w trakcie okresowych zbiórek oraz w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
 zlokalizowanym na terenie gminy. Założenia funkcjonalne takiego punktu są następujące:


· przyjmowanie odpadów niebezpiecznych (problemowych) powstających tylko w gospodarstwach domowych;


· przyjmowanie odpadów niebezpiecznych (problemowych) tylko od mieszkańców gminy (po przedstawieniu dowodu zamieszkania), w ilościach zużywanych w gospodarstwach domowych;


· przyjmowanie odpadów niebezpiecznych będzie bezpłatne;


· wyposażenie Punktu stanowić będą odpowiednie pojemniki i zasieki na poszczególne rodzaje odpadów;


· godziny otwarcia Punktu będą szczegółowo określone, a informacja o sposobie i zakresie przyjmowanych odpadów przekazana zostanie wszystkich mieszkańcom gminy;


· w Punkcie będzie prowadzona szczegółowa ewidencja przyjmowanych odpadów.


Prowadzenie punktu zbierania odpadów niebezpiecznych wymaga uzyskania zezwolenia starosty.


Z uwagi na konieczność zapewnienia stałego dozoru punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz wymogów bezpieczeństwa lokalizacja punktu wymagać będzie udziału władz samorządowych. 


Uwzględniając potrzeby i możliwości gminy w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych system zbierania tej grupy odpadów oparty będzie przede wszystkim na przeprowadzaniu zbiórek okresowych raz na kwartał. O czasie i miejscu prowadzenia zbiórki oraz możliwych do oddania odpadów mieszkańcy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem w specjalnych ulotkach. 


Na terenie gminy będzie funkcjonować również sieć punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych umożliwiających zbiórkę baterii, akumulatorów i przeterminowanych leków wyposażonych w odpowiednie pojemniki. Specjalistyczne pojemniki do zbiórki tego rodzaju odpadów ustawione będą w punktach (sklepy), gdzie można nabywać pełnowartościowe produkty tego typu (sklepy elektrotechniczne, apteki). Ilość niezbędnych pojemników do gromadzenia wymienionych powyżej odpadów uzależniona będzie od ilości miejsc sprzedaży produktów pełnowartościowych.


Mając na uwadze uwarunkowania dotyczące rodzaju zagospodarowania terenu należy rozwiązać także zagadnienie odbioru opakowań po środkach ochrony roślin. Opakowania te zbierane będą w GPZON oraz w ramach zbiórki okresowej.


Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych „Użytkownik substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach”, Obowiązek odbioru i unieszkodliwienia takich opakowań spada na jednostki wprowadzające je do obrotu z racji pobierania kaucji podlegającej zwrotowi. Dotyczy to również opakowań po środkach ochrony roślin zaliczonych do substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska. Zgodnie z cytowanym zapisem opakowania tego typu indywidualni mieszkańcy gminy winni zwracać do punktów, w których zostały zakupione. 


Do odpadów niebezpiecznych powstających na terenie gminy zaliczyć należy również odpady azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzące przede wszystkim z wymiany pokryć dachowych (eternit). Zezwolenie na prowadzenie prac związanych z wymianą pokryć dachowych posiadają podmioty gospodarcze, do zadań których należy również unieszkodliwianie tej grupy odpadów. 


Do odpadów niebezpiecznych zaliczane są również padłe zwierzęta. Odbiorem i transportem tego rodzaju odpadów zajmować się będzie przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie. Odebrane zwierzęta przekazywane będą do unieszkodliwienia w najbliższej instalacji zajmującej się odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.


6.3. System odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych



Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada utworzenie sieci instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w formie regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów przeznaczonych do obsługi min. 150 tys. mieszkańców. Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na terenie województwa winny powstać zakłady zagospodarowania odpadów w każdym z wyznaczonych rejonów. Gmina Drezdenko zaliczona została do gmin obsługiwanych przez ZZO w Gorzowie Wlkp. 



W związku z funkcjonowaniem ZZO w Gorzowie Wlkp. Gmina Drezdenko zobowiązana będzie do stworzenia na swym terenie systemu zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z technologią ich przetwarzania. Nie zakłada się budowy instalacji odzysku lub unieszkodliwiania na terenie gminy.


VII. SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI


7.1. Nakłady inwestycyjne



Modernizacja istniejącego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Drezdenko wiązać się będzie z zakupem niezbędnej ilości pojemników i worków do zbierania odpadów, budową gminnego punktu zbierania odpadów komunalnych czy budową stacji przeładunkowej. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niezbędne wyposażenie systemu zbierania odpadów komunalnych należeć będzie do przedsiębiorcy.



Do zadań Gminy należeć będzie budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Budowa takie punktu zgodnie z określonymi zasadami wymagać będzie poniesienia nakładów w wysokości ok. 70.000 zł.


7.2. Możliwości finansowania inwestycji


Realizacja zadań wytyczonych w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają dotacji lub korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami, wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców. 


Środki na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych pochodzić mogą z następujących źródeł:


· własne środki miast i gmin;


· dofinansowanie z gminnych, powiatowego, wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;


· wsparcie finansowe dla krajów członkowskich Unii Europejskiej (ZPORR);


· Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

· kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony Środowiska);


· pozyskanie inwestora strategicznego, także zagranicznego – utworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);


· współpraca z podmiotami prywatnymi, działającymi na terenie objętym Planem;


· środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.


Obok wymienionych źródeł finansowania środki mogą być pozyskane z tytułu przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia na składowisko, ze sprzedaży wytworzonego kompostu, a także ze sprzedaży surowców wtórnych.


W odniesieniu do działań informacyjno-edukacyjnych środki pochodzić mogą z:


· własne środki miast i gmin;


· gminny, powiatowy, wojewódzki i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;


· Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


7.2.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie krajowym i wojewódzkim


Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie pożyczki, pożyczki płatniczej, kredytu udzielanego ze środków Narodowego Funduszu przez banki, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, dotacji lub umorzenia. Udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia.


O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Uchwała nr 116/04 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 15.11.2004 roku z późniejszymi zmianami). Środki finansowe z NFOŚiGW przyznawane są na cele określone w ustawie z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska zgodnie z priorytetami i zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków NFOŚiGW. Jako priorytetowe traktuje się przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji i implementacji prawa Unii Europejskiej, związanych z negocjacjami o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w obszarze "środowisko" oraz wdrażania nowych uregulowań unijnych. 


Gospodarki odpadami dotyczy program nr 3 - ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych. W ramach tego programu priorytetowego dofinansowane będą zadania określone w krajowym planie gospodarki odpadami oraz planach niższego szczebla (wojewódzkich, powiatowych, gminnych), m.in.: 


· zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych,


· zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych,


· zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych – dofinansowanie środkami pochodzącymi z opłaty produktowej,


· zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.


Środki wojewódzkiego funduszu przeznacza się na wspomaganie m.in.:


· edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,


· realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,


· wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,



Środki wojewódzkich funduszy przeznacza się również na dofinansowywanie m.in.:


· inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych,


· innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planach działalności wojewódzkich funduszy, w tym na programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, plany gospodarki odpadami, a także na realizację powyższych planów i programów.


Wymienione wyżej formy działalności wojewódzki fundusz dofinansowuje poprzez:


· udzielanie oprocentowanych pożyczek,


· dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,


· przyznawanie dotacji,


· wnoszenie udziałów do spółek działających w kraju,


· nabywanie obligacji, akcji i udziałów spółek działających w kraju,


· nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


7.2.2. Programy pomocowe – operacyjne


Programy pomocowe (tzw. programy operacyjne) stanowią narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności. 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 następujących programów operacyjnych:


1. Program Infrastruktura i Środowisko 

2. Program Kapitał Ludzki 


3. Program Innowacyjna Gospodarka 


4. Program Pomoc Techniczna 


5. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

6. 16 regionalnych programów 


7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.


7.2.3. Program INTERREG


Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERREG III wydzielone zostały trzy komponenty:


· Komponent A – współpraca przygraniczna władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i „miękkich”: 


· stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora turystycznego), 


· rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska, 


· modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych, 


· wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów), 


· rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej 


· wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.


Obszary wsparcia w ww. programach zostały wydzielone na poziomie NUTS III. Dla poszczególnych programów po stronie polskiej są to:


· Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie – szczeciński i koszaliński,


· Polska – Brandenburgia – zielonogórski i gorzowski; 


· Polska – Saksonia – jeleniogórsko-wałbrzyski; 


· Polska – Czechy – jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski i bielsko-bialski; 


· Polska Słowacja – bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski; 


· Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - słupski, gdański, Gdańsk - Gdynia - Sopot, elbląski, olsztyński, ełcki, białostocko-suwalski i łomżyński 


· Polska - Białoruś - Ukraina - białostocko-suwalski, łomżyński, bielsko-podlaski, chełmsko-zamojski, lubelski, rzeszowsko-tarnobrzeski, krośnieńsko-przemyski i ostrołęcko-siedlecki.


W ramach programów dwustronnych i trójstronnych, w których - w wyniku ustaleń z Komisją Europejską - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza znajdzie się poza granicami naszego kraju, po stronie polskiej działa Instytucja Subpłatnicza (Ministerstwo Finansów).


7.2.4. Kredyty Banku Ochrony Środowiska S.A.


Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem, którego podstawowym zadaniem jest świadczenie kompleksowych usług finansowych w ramach środków własnych oraz środków NFOŚiGW i WFOŚiGW dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacją Polska Wieś 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi.


Produkty BOŚ można podzielić na:


· kredyty w ramach linii ze środków NFOŚiGW, przeznaczone na finansowanie inwestycji z zakresu m.in. zagospodarowania odpadów (L03-3), usuwania wyrobów zawierających azbest (L04-1). Spłata kredytu rozpoczyna się w następnym miesiącu po zakończeniu zadania, oprocentowanie kredytu wynosi 0,4 stopy redyskontowej weksli (nie mniej niż 3% w stosunku rocznym); a okres kredytowania – do 7 lat.

· kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, przeznaczone dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalna kwota kredytu wynosi 100% kosztów zakupu i kosztów montażu przy spełnieniu określonych warunków, okres kredytowania - do 5 lat, oprocentowanie jest zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.; w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku;


· kredyty proekologiczne BOŚ S.A. udzielane we współpracy z WFOŚiGW; przedmiot i warunki udzielania kredytów (wartość kredytu, okres realizacji inwestycji, okres kredytowania, oprocentowanie) określane są w zależności przyjętych kierunków rozwoju infrastruktury na terenie województwa oraz od środków WFOŚiGW w danym województwie. 


Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Banku o zdolności kredytowej emitenta na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.


7.2.5. Środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych


Z dniem 1 stycznia 2004 roku powstał przy Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Preferencyjne kredyty udzielane z Funduszu mają na celu umożliwienie gminom i ich związkom finansowanie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Do projektów tych zalicza się studium wykonalności inwestycji, analizę kosztów i korzyści oraz pozostałą dokumentację projektową, analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji.


Kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w ratach. Udział własny kredytobiorcy powinien stanowić nie mniej niż 20% wartości przedsięwzięcia. Kwota kredytu nie może przekroczyć 500.000 złotych na jeden projekt (80% zaplanowanych kosztów netto), a okres kredytowania - 36 miesięcy.


7.2.6. Partnerstwo publiczno-prywatne


Zasady i tryb współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) reguluje ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 169, poz. 1420). Pod pojęciem PPP rozumie się opartą na umowie współpracę podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służącą realizacji zadania publicznego na rzecz podmiotu publicznego na zasadach określonych w ustawie, jeżeli przynosi to korzyści dla interesu publicznego przeważające w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia. Do korzyści zalicza się: oszczędności w wydatkach podmiotu publicznego, podniesienie standardu świadczonych usług lub obniżenie uciążliwości dla otoczenia. 


Wg ustawy partnerstwo publiczno-prywatne można nawiązać w przypadku realizacji następujących przedsięwzięć:

· zaprojektowanie lub realizację inwestycji w wykonaniu zadania publicznego,


· świadczenie usług publicznych przez okres powyżej 3 lat, jeżeli obejmuje eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym,

· działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania miasta lub jego części albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie projektu przedłożonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny,


· przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, wspomagające realizację zadań publicznych, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego.

Realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia na rzecz podmiotu publicznego odbywa się za wynagrodzeniem, które może stanowić prawo partnera prywatnego do pobierania pożytków lub uzyskiwania innych korzyści z przedsięwzięcia lub zapłatę sumy pieniężnej przez podmiot publiczny. Podmiot publiczny w ramach współpracy wnosi wkład własny poprzez pokrycie części kosztów realizacji przedsięwzięcia, wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, nieruchomości lub rzeczy ruchomej, licencji i innych wartości niematerialnych lub prawnych, służących realizacji przedsięwzięcia. 


W przypadku samorządu terytorialnego budowa i wdrożenie partnerstwa ma na celu prywatyzację sektora użyteczności publicznej w tym zakresie, w którym określone zadania mogą być wykonywane przez podmioty sektora prywatnego, np. budowa zakładu gospodarki odpadami. Rezultatem takiego partnerstwa powinno być uzyskanie lepszej jakości świadczonych usług. Dodatkowo dla samorządów taka współpraca oznacza ograniczenie zadań własnych jedynie do kontrolowania podmiotu prywatnego, szczególnie w zakresie wykorzystania przekazywanych środków. 


Komisja Europejska wyróżnia trzy podstawowe rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to: 


· BOT (ang. Build-Operate-Transfer) - model zakłada, że udział inwestora prywatnego jest ograniczony do budowy i eksploatowania inwestycji (np. zakładu gospodarki odpadami) przez określony czas, a następnie przekazania jej (wraz z prawami do eksploatacji) władzom publicznym. Prywatny inwestor jest finansowany za pomocą subwencji z kasy samorządowej. Przez cały czas prawnym właścicielem inwestycji jest samorząd.


· DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate) - w tym modelu przez czas trwania kontraktu inwestycja jest w zasadzie własnością inwestora prywatnego, który jest zobowiązany do znalezienia środków finansowych potrzebnych do jej zrealizowania. Koszt bieżącej eksploatacji (oraz np. spłata długów) jest pokrywany z samorządowej subwencji. Po określonym czasie - tak jak w BOT - prawo własności przechodzi na władze. Główną zaletą modelu jest zdjęcie z samorządu ciężaru finansowania budowy inwestycji, a wadą - według KE - są skomplikowane procedury (przetargu, przekazania własności itp.). 


· BOO (ang. Build-Own-Operate) - ten model różni się od DBFO jednym ważnym szczegółem - inwestor prywatny ściąga opłaty z użytkowników inwestycji (np. składowiska); w ten sposób zbiera pieniądze na jej utrzymanie i ewentualną spłatę długów. W tym przypadku inwestor prywatny jest właścicielem inwestycji (na czas trwania kontraktu). Koncesja zdejmuje z samorządu wszystkie obciążenia finansowe. 


VIII. SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU


8.1. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami


Warunkiem realizacji Planu Gospodarki Odpadami jest ustalenie systemu zarządzania tym planem. Zarządzanie Planem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających. 


W odniesieniu do Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko jednostką, na której będą spoczywały główne zadania zarządzania tym planem będzie gmina. Na gminie spoczywać bowiem będzie większość zadań związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 


Całościowe zarządzanie gospodarką odpadami będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego są jeszcze szczeble wojewódzki i powiatowy, a także szczebel jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska. 


Kompetencje powiatu i województwa dotyczą głównie zadań kontrolnych i formalnych, między innymi wydawania i opiniowania decyzji na wytwarzanie odpadów, transport odpadów itp.


Na innych zasadach odbywa się zarządzanie w stosunku do podmiotów gospodarczych, korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem (efektami) ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej, choć od jakiegoś czasu uwzględniają one także głos opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzanie gospodarką odpadami odbywa się przez:


· dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa,


· porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,


· modernizacje stosowanych technologii,


· eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,


· instalowanie urządzeń chroniących środowisko,


· stałą kontrolę zanieczyszczeń.


Instytucje działające w ramach administracji, a odpowiedzialnych za wykonanie           i egzekwowanie prawa, mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez:


· racjonalne planowanie przestrzenne,


· kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,


· porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska,


· instalowanie urządzeń ochrony środowiska.


Instrumenty służące do zarządzania Planem Gospodarki Odpadami wynikają z obowiązujących aktów prawnych (np. Prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach itp.) i można je podzielić na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne.


8.2. Monitorowanie i ocena wdrażania planu


Ocena realizacji planu gospodarki odpadami będzie realizowana w oparciu o wskaźniki monitorowania przedstawione w tabeli nr 19.


Tabela 17.  Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami


		LP




		NAZWA WSKAŹNIKA

		JEDNOSTKA



		Odpady komunalne



		1

		Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych

		%



		2

		Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem

		tys. Mg



		3

		Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie

		tys. Mg



		4

		Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne

		tys. Mg



		5

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

		%



		6

		Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów.

		%



		7

		Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów.

		%



		8

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

		%



		9

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

		%



		10

		Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznemu

		%



		11

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

		%



		12

		Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwieniu (poza składowaniem)

		%



		13

		Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu

		%



		14

		Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwionych na składowiskach odpadów

		tys. Mg



		15

		Odsetek masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów w stosunku do wytworzonych w roku 1995.

		%



		16

		Poziom recyklingu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

		%



		17

		Masa zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych

		kg/mieszk/rok



		18

		Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne

		szt



		19

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

		szt



		20

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

		tys. Mg



		21

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

		tys. Mg



		22

		Liczba instalacji do zagospodarowania odpadów

		szt



		23

		Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

		szt



		24

		Moce przerobowe instalacji do zagospodarowania odpadów

		tys. Mg



		25

		Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych

		tys. Mg



		Odpady niebezpieczne



		1

		Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych

		tys. Mg



		2

		Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi.

		%



		3

		Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu

		%



		4

		Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia

		%



		5

		Masa zebranych baterii i akumulatorów małogabarytowych

		Mg



		6

		Masa zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest  - do usunięcia i unieszkodliwienia

		tys. Mg



		7

		Masa zebranego  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - ogółem

		tys. Mg



		8

		Masa zebranego  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych

		tys. Mg



		9

		Masa zebranego  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca

		kg/mieszkańca



		Komunalne osady ściekowe



		1

		Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych

		tys. Mg



		2

		Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi.

		%



		3

		Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi.

		%



		4

		Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie

		%



		5

		Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych w innych zastosowaniach.

		%



		6

		Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwianych przez składowanie bez przetworzenia na składowiskach odpadów.

		%



		Odpady opakowaniowe



		1

		Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych - ogółem

		%



		2 

		Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - ogółem

		%



		3

		Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury

		%



		4

		Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła

		%


%



		5

		Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

		



		6 

		Poziom recyklingu opakowań ze stali

		%



		7

		Poziom recyklingu opakowań z aluminium

		%



		8 

		Poziom odzysku opakowań z drewna

		%





Dla monitorowania osiągania celów przyjętych w zaktualizowanym Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko przyjęto następujące wskaźniki:


Tabela18. Wskaźniki monitorowania celów dotyczących odpadów komunalnych


		NAZWA WSKAŹNIKA

		ŹRÓDŁO DANYCH

		JEDNOSTKA

		WARTOŚĆ w 2010 r.

		ZAKŁADANA WARTOŚĆ



		

		

		

		

		w 2011 r.

		w 2014 r.



		Odsetek masy zbieranych odpadów komunalnych w stosunku do masy odpadów powstających

		WSO

		%

		65

		80

		100



		Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie

		WSO, ankietyzacja gmin

		%

		1,3

		5

		15



		Odsetek mieszkańców gminy objętych umowami na odbieranie odpadów

		Ankietyzacja gmin

		%

		85

		100

		100



		Odsetek mieszkańców objętych systemem selektywnego zbierania odpadów

		Ankietyzacja gmin

		%

		85

		100

		100



		Odsetek składowanych bez przetworzenia odpadów komunalnych

		WSO


Ankietyzacja gmin

		%

		99,5

		95

		85



		Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji

		WSO


Ankietyzacja gmin

		%


w stosunku do 1995 r.

		0

		15

		30



		Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych

		WSO


Ankietyzacja gmin

		%


w stos. do ich ilości w odp. kom.

		0

		5

		10



		Poziom selektywnego zbierania odpadów (surowce wtórne)

		WSO


Ankietyzacja gmin

		%


w stos. do


ilości odp. kom.

		1,3 

		5

		10



		Poziom selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych

		WSO


Ankietyzacja gmin

		%


w stos. do ich ilości w odp.kom.

		0,03

		5

		15



		Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych

		WSO


Ankietyzacja gmin

		Mg

		98,9

		110

		150



		Odsetek komunalnych osadów ściekowych zagospodarowanych

		WSO


Ankietyzacja gmin

		%

		100

		100

		100





IX. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO



Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 2011 – 2014 jest dokumentem ściśle powiązanym z Planami wyższego szczebla. Zawarte w nim cele, kierunki działania oraz uwzględnione zasady działania są przeniesieniem z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013 uwzględniające miejscowe uwarunkowania gospodarowania odpadami. 


Zaproponowane rozwiązania systemu gospodarki odpadami uwzględniają stan aktualny a także możliwości zmian w tym zakresie wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego, programów ochrony środowiska oraz innych programów rozwoju Gminy. W planowanych przedsięwzięciach uwzględnione zostały obszary chronione, tereny rolne oraz obszary zurbanizowane.


Dotychczasowa gospodarka odpadami w Gminie obejmowała ich zbieranie i unieszkodliwianie na składowisku odpadów zlokalizowanym na terenie gminy. 


Niepełny zakres podmiotowy systemu zbierania odpadów komunalnych jest powodem niekontrolowanego pozbywania się odpadów oraz funkcjonowaniem miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów. W Planie przyjęto, że systemem objęci będą wszyscy mieszkańcy gminy, co wynika z zapisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Takie rozwiązanie winno przyczynić się do likwidacji zagrożenia funkcjonowania tzw. „szarej strefy” i nielegalnego zrzutu odpadów.


Wynikający z mocy prawa obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych ogranicza się do zbierania odpadów opakowaniowych oraz (w ograniczonym zakresie) odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Zbieranie selektywne prowadzone jest metodami małoefektywnymi, co wpływa na nieznaczne zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów. Potrzeba zmniejszenia masy składowanych odpadów, ograniczenia negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemów gospodarki odpadami spowodowała potrzebę wprowadzenia bardziej efektywnych metod zbierania odpadów. 


W Planie przyjęto, że zakres przedmiotowy selektywnego zbierania odpadów zostanie rozszerzony i obejmie wszystkie rodzaje odpadów możliwych do zagospodarowania. Wprowadzenie metody „odbioru bezpośredniego” obejmującego wszystkich mieszkańców gminy przyczyni się do zwiększenia masy odpadów przeznaczonych do odzysku a tym samym do zmniejszenia ilości odpadów unieszkodliwianych na składowisku. Przyjęty w Planie system selektywnego zbierania odpadów pozwoli również na egzekwowanie zasady „zanieczyszczający płaci’ oraz zasady równej odpowiedzialności za środowisko.


W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko przyjęto jako jeden z celów poddawanie odzyskowi wszystkich możliwych odpadów znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych. Cel ten winien być realizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Gorzowie Wlkp. Planuje się również odrębne zbieranie odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania składowanych odpadów na środowisko.


Uwzględniając potrzebę szerokiego odzysku odpadów Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych wyposażony winien być w instalacje umożliwiające prowadzenie odzysku poszczególnych strumieni odpadów. Przewiduje się:


· Przygotowanie selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych do zbytu poprzez ich podczyszczenie i rozdział gatunkowy na linii sortowniczej;


· Poddanie recyklingowi organicznemu selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstw domowych i terenów zielonych;


· Poddawanie demontażowi odpady wielkogabarytowe w celu umożliwienia poddania odzyskowi lub specjalistycznemu unieszkodliwieniu ich części składowych;


· Poddawanie recyklingowi odpady budowlane i remontowe;


· Zbieranie odpadów niebezpiecznych w celu przekazania ich do specjalistycznego unieszkodliwienia;


· Unieszkodliwianie na składowisku odpadów przetworzonych fizycznie i biologicznie w celu zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na środowisko.


W związku z ujęciem gminy Drezdenko w obszarze działania ZZO w Gorzowie Wlkp. na terenie gminy funkcjonować będzie jedynie składowisko odpadów komunalnych w Kleśnie, które zgodnie z WPGO zostanie zamknięte po 2012 roku. Takie usytuowanie gminy spowoduje, że funkcjonować tu będzie jedynie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uszczelnienie systemu zbierania odpadów znacznie przyczyni się do poprawy stanu środowiska.


Zamknięcie składowiska odpadów w znacznym stopniu wpłynie na poprawę stanu środowiska i jego poszczególnych elementów. Zmniejszy się oddziaływanie odpadów na powietrze, wody powierzchniowe i gruntowe, florę i faunę. 


Planowana budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. Planowany obiekt usytuowany będzie w miejscu dotychczas wykorzystywanym pod gospodarkę odpadami, a zastosowane technologie pozwolą na ograniczenie negatywnego oddziaływania do obszaru w granicach obiektu. Nieznaczne, okresowe oddziaływanie na gleby i ukształtowanie terenu będzie odnotowywane w okresie budowy zakładu.


Wraz z rozwojem przyjętego systemu gospodarki odpadami planuje się podjęcie działań zmierzających do zwiększenia stopnia zagospodarowania odpadów. Powstanie możliwości wykorzystania paliwa formowanego z odpadów wiązać się winno z podjęciem produkcji paliwa ze zmieszanych odpadów komunalnych.


Planuje się stworzenie systemu zbierania odpadów komunalnych metodą odbioru bezpośredniego obejmującego wszystkich mieszkańców gminy. Pozwoli to na zmniejszenie zagrożenia nielegalnego pozbywania się odpadów i jednocześnie pozwoli na zagospodarowywanie większej ilości odpadów. 


Przyjęty w Planie system selektywnego zbierania odpadów pozwala na zwiększenie stopnia wyłączenia określonych grup odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. Przetwarzanie i poddawanie odzyskowi zwiększonej masy odpadów wpłynie na zmniejszenie masy odpadów unieszkodliwianych na składowisku a tym samym na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych systemu gospodarki odpadami.


Dla realizacji nakreślonych celów konieczne jest prowadzenie kontroli funkcjonowania systemów gospodarki odpadami. Konieczne jest prowadzenie ewidencji zawieranych umów mieszkańców gmin z przedsiębiorcami na usuwanie odpadów oraz ewidencji odpadów wytwarzanych oraz poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu. Konieczne jest również prowadzenie kontroli realizacji zadań przez przedsiębiorców, szczególnie w zakresie odzysku odpadów oraz standardu świadczonych usług.


Szczególny nacisk należy położyć na pomoc, jaka jest konieczna dla sprawnego i funkcjonalnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Konieczne jest objęcie tych przedsiębiorstw systemem odbioru odpadów wspólnym z systemem odbioru odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Istotnego znaczenia nabiera prowadzenie bazy danych o sposobach zagospodarowywania odpadów oraz podmiotach zajmujących się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem.


Gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin. Każda gmina, we własnym zakresie organizuje zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Tworzenie regionów gospodarki odpadami wymagać będzie wypracowania wspólnych dla wszystkich gmin metod zbierania odpadów zintegrowanych z technologią funkcjonowania regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów. Wymagać to będzie stworzenia regionalnego centrum zarządzania systemem opartego na wspólnym dla wszystkich gmin Regionu planie gospodarki odpadami. 








� Wielkość pojemników określono na podstawie wyliczeń własnych przy uwzględnieniu działania systemu selektywnego zbierania odpadów przeznaczonych do odzysku oraz częstotliwości odbierania odpadów przez przedsiębiorców.


� Objęcie systemem zbierania wymienionych frakcji opakowaniowych wiązać się będzie z koniecznością zapewnienia 48 worków/rok każdemu gospodarstwu domowemu w rejonach zabudowy jednorodzinnej miast i wsi zwartych oraz 36 worków w rejonach zabudowy rozproszonej.





� Obowiązek budowy Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych wynika z zapisów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014
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ZAŁĄCZNIKI


Zał. Analiza oddziaływania „Planu Gospodarki odpadami Komunalnymi dla Gminy Drezdenko na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” na poszczególne elementy środowiska


I. WSTĘP


1.1. Podstawy prawne


Prognozę oddziaływania Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Drezdenko sporządzono zgodnie z zapisami:


· Art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227),


1.2. Cel prognozy


Opracowana aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko jest realizacją zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zmianami). Wyznacza ona cele i kierunki działań do realizacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 


Celem merytorycznym Prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena wpływu na środowisko działań i celów zaproponowanych w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 2011 – 2014.


1.3. Zakres prognozy


Zgodnie z rozdz. 2, art.51, ust.2 ww. ustawy prognoza oddziaływania                         na środowisko:


Zawiera:


a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,


b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,


c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji,    postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,


d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,


e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.


Określa, analizuje i ocenia:


a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 


b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym     oddziaływaniem,


c)  istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,


d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,    wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione      podczas opracowywania dokumentu,


e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na  środowisko, a w szczególności na:


· różnorodność biologiczną,


· ludzi,


· zwierzęta,


· rośliny,


· wodę,


· powietrze,


· powierzchnię ziemi,


· krajobraz,


· klimat,


· zasoby naturalne,


· zabytki,


· dobra materialne


z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;


Przedstawia:


a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,


b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.


1.4. Metodologia wykonania prognozy


Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji planu gospodarki odpadami została opracowana na podstawie 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 r.         Nr 199 poz.1227 z późn. zm.).


Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarki odpadami na terenie  Gminy Drezdenko oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wnioski z analizy odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki realizacji planu.


W prognozie oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano uwzględnienie w Planie strategicznych kierunków działań przyjętych w innych dokumentach zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym: 


· Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywa do roku 2016, 


· Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014, 


· Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012


· Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013.


Przeprowadzono również analizę i ocenę oddziaływania Planu na wszystkie elementy środowiska uwzględniając oddziaływanie na środowisko:


· bezpośrednie,


· pośrednie,


· wtórne,


· pozytywne, 


· negatywne, 


· skumulowane, 


· krótkoterminowe,


· długoterminowe,


· stałe,


· chwilowe.


1.5. Charakterystyka Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko


Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012 gminy powiatu gorzowskiego i strzelecko – drezdeneckiego współtworzyć będą obszar Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gorzowie Wlkp., którego podstawowym celem jest budowa wspólnego, jednolitego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 



Projekt Planu zawiera:


1. Wstęp, a w nim:


· wykorzystane materiały;


· użyte skróty;


2. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi, a w niej:


· dane ogólne;


· ilość powstających odpadów komunalnych;


· zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;


· instalacje unieszkodliwiania i odzysku odpadów;


· identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami;


3. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w niej:


· zmiany demograficzne;


· zmiany ilości i składu morfologicznego odpadów;


· system odzysku i unieszkodliwiania odpadów;


4. Polityka i zamierzenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w niej: 


· polityka ekologiczna Państwa


· cele i zadania Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 na poziomie lokalnym;


· cele i zadania gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Drezdenko;


5. Działania gminy zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, a w nim:


· działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów;


· działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów komunalnych i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;


· działania gmin wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi;


6. System gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Drezdenko, a w nim:


· organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi;


· system zbierania odpadów;


· system odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;


7. Sposoby finansowania inwestycji, a w nim;


· nakłady inwestycyjne;


· możliwości finansowania inwestycji;


8. System monitoringu i oceny wdrażania Planu, a w nim:


· zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami;


· monitorowanie i ocena wdrażania Planu.


9. Wnioski z analizy oddziaływania Planu na środowisko;


10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.


II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY DREZDENKO


2.1. Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi


System gospodarki odpadami komunalnymi ograniczony jest do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie i nieselektywnie. Odpady zbierane nieselektywnie kierowane są do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów, zaś odpady zbierane selektywnie przekazywane do odzysku i recyklingu poza teren gminy.


Zadania z zakresu zbierania odpadów komunalnych realizowane są przez trzech przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.


W okresie obowiązywania Planu nastąpił wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz od podmiotów gospodarczych. W roku 2008 zebrano łącznie 2 664,3 Mg odpadów komunalnych, w roku 2009 zebrano łącznie 3 262,618 Mg odpadów komunalnych, a w 2010 roku 3 530,225 Mg.


Ilość odebranych odpadów przedstawia tabela 1.


Tabela 1. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Drezdenko w latach 2008 – 2010


		GMINA

		ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH



		

		2008

		2009

		2010



		

		Odpady zmieszane

		Odpady opakowaniowe

		Odpady wielkogabarytowe

		Odpady ulegające biodegradacji

		Odpady niebezpieczne

		Odpady zmieszane

		Odpady opakowaniowe

		Odpady wielkogabarytowe

		Odpady ulegające biodegradacji

		Odpady niebezpieczne

		Odpady zmieszane

		Odpady opakowaniowe

		Odpady wielkogabarytowe

		Odpady ulegające biodegradacji

		Odpady niebezpieczne



		Drezdenko

		2 540,0

		124,3

		b.d.

		b.d.

		b.d.

		3 168,0

		92,0

		2,4

		0,2




		0,018

		3 483,0

		45,7

		1,1

		0,4

		0,025





Źródło: Dane z Gminy



Zebrane na terenie gminy odpady komunalne przekazane zostały do odzysku w instalacjach zlokalizowanych poza terenem gminy lub unieszkodliwione na składowisku odpadów komunalnych.


Tabela 2. Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie gminy Drezdenko w latach 2008 - 2010


		GMINA

		ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH



		

		2008

		2009

		2010



		

		Opakowania z papieru i tektury

		Opakowania z tworzyw sztucznych

		Opakowania ze szkła

		Opakowania z papieru i tektury

		Opakowania z tworzyw sztucznych

		Opakowania ze szkła

		Opakowania z papieru i tektury

		Opakowania z tworzyw sztucznych

		Opakowania ze szkła



		Drezdenko

		5,6

		110,4

		8,7

		20,7

		25,8

		45,5

		22,7

		13,9

		9,1





2.2. Ilość powstających odpadów komunalnych


2.2.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych


Z danych dotyczących zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Drezdenko wynika, że nie wszystkie powstające odpady komunalne są objęte zbieraniem
.


Do analizy ilości odpadów komunalnych powstających na terenie gminy przyjęto wskaźnik zawarty w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego wynoszący 450 kg/Mr w miastach i 172 kg/Mr na terenach wiejskich dla wszystkich odpadów komunalnych. Z danych przyjętych w KPGO wynika, że gospodarstwa domowe generują ok. 2/3 ogólnej masy odpadów komunalnych, 1/3 masy odpadów komunalnych generują obiekty infrastrukturalne.


Liczbę mieszkańców Gminy w poszczególnych typach zabudowy przyjęto na podstawie danych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku.


Tabela 3. Liczba mieszkańców gminy Drezdenko w poszczególnych typach zabudowy w roku 2010


		GMINA

		TYP ZABUDOWY

		OGÓŁEM



		

		miasto

		wieś

		



		Drezdenko

		10 384

		6 905

		17 289





Uwzględniając przyjęty w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych stworzono model średniego składu morfologicznego odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Przyjmując powyższe wskaźniki oraz ilość mieszkańców gminy obliczono ilość powstających odpadów komunalnych. Wynik analizy przedstawiono w tabeli 4.


Tabela 4. Wskaźniki nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz ilość powstających odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych w gminie Drezdenko w roku 2010


		L.P.

		RODZAJ ODPADÓW

		WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW (kg/Mr)

		ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW (Mg)



		

		

		miasto

		wieś

		



		1.

		Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

		105,0

		21,0

		1 235,3



		2.

		Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

		6,0

		5,0

		96,8



		3.

		Papier i tektura

		60,0

		14,0

		719,7



		4.

		Opakowania wielomateriałowe

		12,0

		3,0

		145,3



		5.

		Tworzywa sztuczne

		45,0

		14,0

		564,0



		6.

		Szkło 

		24,0

		9,0

		311,4



		7.

		Metal 

		15,0

		6,0

		197,2



		8.

		Odzież, tekstylia

		3,0

		1,0

		38,1



		8.

		Drewno 

		3,0

		2,0

		45,0



		10.

		Odpady niebezpieczne

		2,0

		1,0

		27,7



		11.

		Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

		30,0

		39,0

		580,8



		RAZEM:

		305,0

		115,0

		3 961,3



		Uśredniony wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych:

		229,1

		





2.2.2. Pozostałe odpady komunalne


Do odpadów komunalnych zaliczane są również odpady podobne do odpadów z gospodarstw domowych powstające w innych źródłach. Zaliczane są tu odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, odpady uliczne oraz odpady komunalne z podmiotów gospodarczych.


Zgodnie z KPGO przyjmuje się, że wskaźnik nagromadzenia odpadów z obiektów infrastruktury wynosi 96 kg/Mr w małych miastach i 30 kg/Mr na obszarze wsi. 


Tabela 5. Wskaźniki nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz ilość powstających odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury w gminie Drezdenko w roku 2010


		L.P.

		RODZAJ ODPADÓW

		WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW (kg/Mr)

		ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW (Mg)



		

		

		miasto

		wieś

		



		1.

		Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

		9,6

		3,0

		120,4



		2.

		Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

		1,9

		0,6

		23,9



		3.

		Papier i tektura

		25,9

		8,1

		324,9



		4.

		Opakowania wielomateriałowe

		17,3

		5,4

		216,9



		5.

		Tworzywa sztuczne

		17,3

		5,4

		216,9



		6.

		Szkło 

		9,6

		3,0

		120,4



		7.

		Metal 

		4,8

		1,5

		60,2



		8.

		Odzież, tekstylia

		2,9

		0,9

		36,3



		8.

		Drewno 

		1,0

		0,3

		12,5



		10.

		Odpady niebezpieczne

		0,9

		0,3

		11,4



		11.

		Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

		4,8

		1,5

		60,2



		RAZEM:

		96,0

		30,0

		1 204,0



		Uśredniony wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych:

		69,6

		





Do odpadów komunalnych zaliczane są również odpady z utrzymania terenów zielonych (ogrody, parki, cmentarze), odpady z targowisk oraz placów i ulic. 


Przyjmując wskaźniki nagromadzenia tej grupy odpadów przyjęte w KPGO szacuje się, że na terenie gminy Drezdenko powstaje: 


Tabela 6. Wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz masa odpadów komunalnych z innych źródeł powstałych na terenie gminy Drezdenko w roku 2010


		RODZAJ ODPADÓW

		WSKAŹNIKI NAGROMADZENIA ODPADÓW (kg/Mr)

		MASA POWSTAŁYCH ODPADÓW (Mg)



		

		miasto

		wieś

		



		Odpady z ogrodów i parków

		12,0

		3,0

		148,0



		Odpady z targowisk

		3,0

		3,0

		51,9



		Odpady z oczyszczania placów i ulic

		7,0

		2,0

		86,5



		RAZEM:

		286,4





2.2.3. Łączna szacunkowa ilość powstających odpadów komunalnych



Na podstawie przeprowadzonych analiz szacuje się, że na terenie gminy Drezdenko powstaje łącznie ok. 5 451,7 Mg odpadów komunalnych.


Tabela 7. Łączna szacunkowa ilość odpadów komunalnych powstających w gminie Drezdenko w ciągu roku 2010 


		L.P.

		RODZAJ ODPADÓW

		ŹRÓDŁO POWSTAWANIA ODPADÓW

		ŁĄCZNA ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW (Mg)



		

		

		Gospodarstwa domowe

		Obiekty infrastruktury

		Inne

		



		1.

		Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

		1 235,3

		120,4

		0

		1 355,7



		2.

		Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

		96,8

		23,9

		118,9

		239,6



		3.

		Papier i tektura

		719,7

		324,9

		27,2

		1 071,8



		4.

		Opakowania wielomateriałowe

		145,3

		216,9

		12,7

		374,9



		5.

		Tworzywa sztuczne

		564,0

		216,9

		15,8

		796,7



		6.

		Szkło 

		311,4

		120,4

		10,1

		441,9



		7.

		Metal 

		197,2

		60,2

		2,2

		259,6



		8.

		Odzież, tekstylia

		38,1

		36,3

		0

		74,4



		8.

		Drewno 

		45,0

		12,5

		8,3

		65,8



		10.

		Odpady niebezpieczne

		27,7

		11,4

		1,1

		40,2



		11.

		Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

		580,8

		60,2

		90,1

		731,1



		RAZEM:

		3 961,3

		1 204,0

		286,4

		5 451,7





2.2.4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji


W grupie odpadów komunalnych odpady ulegające biodegradacji stanowią łączniemasę 2 769,3 Mg co stanowi 50,8% ogólnej masy odpadów komunalnych.


Tabela 8. Ilość odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy Drezdenko w roku 2010


		L.P.

		WYSZCZEGÓLNIENIE

		MASA (Mg)



		1.

		Odpady ulegające biodegradacji w zmieszanych odpadach komunalnych

		2 638,5



		1.1.

		        Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

		1 355,7



		1.2.

		        Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

		120,7



		1.3.

		        Papier i tektura

		1 071,8



		1.4.

		        Tekstylia (część ulegająca biodegradacji)

		24,5



		1.5.

		        Drewno

		65,8



		2.

		Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

		118,9



		3.

		Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)

		11,9



		RAZEM:

		2 769,3





Zgodnie z przyjętymi w KPGO wskaźnikami (155 kg/Mr – miasto, 47 kg/Mr – wieś) szacuje się, że w 1995 r. na terenie gminy Drezdenko wytworzono 1 911,0 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wielkość ta stanowić będzie podstawę obliczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do wyłączenia ze strumienia odpadów komunalnych w latach następnych.


2.2.5. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych


W strumieniu odpadów komunalnych znajduje się grupa odpadów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Do odpadów tych zaliczyć należy: m. in.:


•  zużyte baterie i akumulatory;

•  odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, termometry, itp.);


•  pozostałości farb i lakierów oraz opakowania po nich;


•  rozpuszczalniki, środki chemiczne do wywabiania plam, środki czystości;


•  środki ochrony roślin oraz opakowania po nich;


•  zbiorniki po aerozolach;


•  odpady zawierające oleje;


•  przeterminowane lub niewykorzystane leki;


•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub jego części (agregaty chłodzące,


kineskopy, lampy elektronowe, itp.);


•  zużyte elementy eksploatacyjne (tonery, zużyte pojemniki na atrament).


Szacuje się, że na terenie gminy Drezdenko powstaje ok. 40,2 Mg komunalnych odpadów niebezpiecznych, których selektywne zbieranie jest obowiązkiem Gminy.


Do odpadów niebezpiecznych powstających na terenie gminy Drezdenko zalicza się również azbest i wyroby zawierające azbest występujące w sferze komunalnej. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy pozostaje 1 360,05 Mg pokryć dachowych oraz 5 000 mb rur zawierających azbest, których usunięcie i unieszkodliwienie winno być zakończone do roku 2032.


2.2.6. Komunalne osady ściekowe


Do zadań Gminy należy gospodarowanie odpadami powstającymi w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. 



Na terenie gminy Drezdenko funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych. W roku 2010 w oczyszczalni powstało 98,9 Mg osadów ściekowych wykorzystanych do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kleśnie.


2.3. Zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych


Zbieraniem odpadów komunalnych z terenu gminy Drezdenko zajmują się firmy posiadające stosowne zezwolenia:


Tabela 9. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych


		L.P.

		PRZEDSIĘBIORCA

		ADRES



		1.

		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

		Drezdenko


Ul. Pierwszej Brygady 21



		2.

		REGN – SELLS Polska Sp. z o.o.


Biuro w Gorzowie Wlkp.

		Gorzów Wlkp.


Ul. Garbary 6



		3.

		VEOLIA – Usługi dla Środowiska S.A.


Oddział w Gorzowie Wlkp.

		Gorzów Wlkp.


Ul. Podmiejska 19





Odpady gromadzone nieselektywnie zbierane są metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz „metodą donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej. Zbieranie odpadów zmieszanych prowadzone jest w oparciu o sieć pojemników 1100 l. rozstawionych w wyznaczonych punktach miasta w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz w oparciu o pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości mieszkańców obsługiwanej posesji.


Odpady komunalne przeznaczone do odzysku lub specjalistycznego unieszkodliwienia zbierane są w sposób selektywny. W sposób selektywny zbierane są odpady papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania szklane. 


W rejonach zabudowy wielorodzinnej rozstawione są pojemniki specjalistyczne  o pojemności 1100 l. przystosowane do gromadzenia określonego rodzaju odpadów. 


W rejonach zabudowy jednorodzinnej odpady przeznaczone do odzysku zbierane są w sposób selektywny w oparciu o worki foliowe przekazywane mieszkańcom przez przedsiębiorców.


Gromadzone selektywnie odpady w pojemnikach specjalistycznych odbierane są z częstotliwością 1 raz w tygodniu a odpady gromadzone w workach z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Zebrane odpady przekazywane są do odzysku w instalacjach zlokalizowanych poza terenem gminy.


Oprócz odpadów opakowaniowych w sposób selektywny zbierane są również odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie oraz przeterminowane leki.


Odpady wielkogabarytowe zbierane są okresowo przez podmioty odbierające odpady zmieszane i opakowaniowe. Zużyte baterie zbierane są metodą „donoszenia” w oparciu o 10 pojemników specjalistycznych zlokalizowanych w szkołach. Przeterminowane leki zbierane są w 6 aptekach wyposażonych w specjalistyczne pojemniki.


Zbieraniem odpadów opakowaniowych gromadzonych w specjalistycznych pojemnikach wielkopojemnościowych oraz zużytych baterii zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku. Odbieraniem przeterminowanych leków zajmuje się firma PPHU „HYGEA” z Lubasza.


Nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z uwagi na brak możliwości ich przetworzenia.


2.3.1. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów


Odpady komunalne zbierane na terenie miasta i gminy poddawane są unieszkodliwieniu na składowisku odpadów bez wstępnego przetworzenia. Odpady opakowaniowe i użytkowe zbierane w sposób selektywny przekazywane są recyklerom do dalszego zagospodarowania poza terenem gminy.


Na terenie gminy Drezdenko zlokalizowane jest jedno czynne składowisko odpadów komunalnych. Funkcjonują tu również trzy instalacje odzysku odpadów.


2.4.1.1. Składowiska odpadow


Składowisko odpadów komunalnych w Kleśnie



Składowisko odpadów komunalnych dla gminy Drezdenko zlokalizowane jest w m. Klesno w obrębie Nadleśnictwa Smolarz na działkach nr 66 i 472/3 o łącznej powierzchni 2,61 ha. Na podstawie decyzji Zarządu Miasta i Gminy Drezdenko nr RiGG 7224c/42/9 z dnia 20 października 1993 r. jego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku.



Wybudowane w latach 1987 – 1992 składowisko o łącznej pojemności 70 980 m3 zostało oddane do użytkowania z dniem 31 grudnia 1991 r. Modernizacja składowiska przeprowadzona została w latach 2004 – 2006. Składa się ono z dwóch kwater, z których:


· kwatera nr 1 o powierzchni 0,32 ha jest zapełniona i zrekultywowana;


· kwatera nr 2 o powierzchni 0,70 ha jest aktualnie eksploatowana. Przewiduje się, że zapełnienie kwatery nastąpi w roku 2015.


Kwatery składowiska uszczelnione są geomembraną i gruntem mineralnym. Wyposażone jest ono również w drenaż odcieków zakończony dwoma zbiornikami bezodpływowymi o pojemności 14 m3 każdy. Obie kwatery wyposażone są również w system odgazowania biernego. Całe składowisko posiada strefę ochronną oraz ogrodzenie. Składowisko wyposażone jest również w wagę samochodową i brodzik dezynfekcyjny. 


Aktualnie składowisko posiada wszystkie niezbędne decyzje wraz z pozwoleniem zintegrowanym ważnym do 19 sierpnia 2019 roku. Na koniec 2010 r. składowisko posiadało pozostałą do wypełnienia pojemność szacowaną na ok. 56.700 m3.


Na składowisku prowadzona jest prawidłowa eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi. Rozprowadzane spychaczem odpady przykrywane są warstwą izolacyjną o grubości ok. 15 – 20 cm. Brak jest sprzętu do zagęszczania odpadów.


Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego składowisko przewidziane jest do zamknięcia po roku 2012.


2.4.1.2. Instalacje odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów


Skład Opału, Skup Złomu, Drezdenko, ul. Niepodległości 10



Przedsiębiorstwo posiada decyzję Nr GP.MI.7645/14/2009 na odzysk metodą R14 i zbieranie odpadów 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39, 16 01 03, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 19 12 08, 09 01 08 i 16 01 19 o łącznej masie 560Mg.



Decyzja ważna jest do 10 sierpnia 2019 r.


FER-COM Sp. z o.o., Drezdenko, Al. Piastów 9



Firma posiada decyzję nr ŚB-SB/OPZ/7645/2-5/57/04 na odzysk odpadów 10 01 02 metodą R14 w ilości 150 Mg/rok.


Decyzja ważna jest do dnia 30 kwietnia 2014 r.


Zakład Obrotu i Przerobu Surowców Wtórnych, Gościm 102, Gm. Drezdenko


Firma posiada decyzję Nr GP.MG.7645/12/2010 na zbieranie i odzysk metodą R15 odpadów 10 11 12, 16 02 14, 19 12 12.


Decyzja jest ważna do 18.08.2020 r. 




- składowisko odpadów w Kleśnie


- instalacja odzysku odpadów


Rys. 2. Lokalizacja instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Drezdenko


III. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI


3.1. Zmiany demograficzne


Prognozę zmian ilości mieszkańców gminy Drezdenko przeprowadzono w oparciu o dane Urzędu Statystycznego oraz wskaźniki zmian liczby mieszkańców zanotowane w gminie.


Z powyższych danych wynika, że w okresie obejmującym prognozę nastąpi wzrost liczby mieszkańców w gminach miejskich oraz spadek w gminach wiejskich. Przewidywane zmiany zawarte zostały w tabeli 10.


Tabela 10. Prognoza zmian ilości mieszkańców gminy Drezdenko w latach 2011 – 2018

		GMINA

		LICZBA LUDNOŚCI



		

		2011

		2014

		2018



		Drezdenko 

		17 320

		17 250

		17 210





3.2. Zmiany ilości i składu morfologicznego odpadów


3.2.1. Odpady komunalne


Prowadzone na przestrzeni wielu lat badania wskazują na stały wzrost ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Przyczyną tego stanu jest rozwój gospodarczy oraz wzrost konsumpcyjnych postaw mieszkańców.


Ponadto, poza wymienionymi powyżej czynnikami, ilość odpadów będzie zależała także od takich (trudnych do oszacowania) czynników jak:


· struktura zamieszkania 


· struktura zaopatrzenia w ciepło 


Obserwuje się stałą zależność ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego. Prognozowanie masy odpadów komunalnych oraz jednostkowych wskaźników wytwarzania odpadów związane jest ściśle z prognozą zmian rozwojowych.


W oparciu o założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 przyjmuje  się, że wzrost ilości powstających odpadów komunalnych następował będzie w okresach pięcioletnich o 5%.


Zgodnie z powyższym scenariuszem jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych wzrastać będzie proporcjonalnie do zakładanego stopnia wzrostu gospodarczego. Prognozę zmian wskaźnika nagromadzenia odpadów zgodnie z przyjętymi założeniami przedstawiono w tabeli 11.


Tabela 11. Prognoza zmian wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych w latach 2011 – 2018


		GMINA

		WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW (Kg/Mr)



		

		2011

		2014

		2018



		Drezdenko

		Miasto

		405

		421

		442



		

		Wieś 

		146

		152

		160





Prognozę zmian masy odpadów komunalnych powstających w gminie zgodnie z przyjętymi założeniami przedstawiono w tabeli 12.


Tabela 12. Prognoza zmian masy odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Drezdenko w latach 2011 – 2018


		GMINA

		MASA POWSTAJĄCYCH ODPADÓW (Mg)



		

		2011

		2014

		2018



		Drezdenko

		5 150

		5 346

		5 610





Ocenienie zmian składu morfologicznego odpadów jest znacznie trudniejsze od szacowania zmian ich ilości. Decydujące znaczenie dla zmian składu odpadów będzie miał poziom zamożności społeczeństwa i związany z nim model konsumpcyjny. Nie bez znaczenia będzie też kształtowanie się poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dzięki niemu mogą występować na szerszą skalę pewne zjawiska wpływające na skład morfologiczny odpadów, np. świadome wybieranie opakowań szklanych przy jednoczesnej rezygnacji z opakowań z tworzyw sztucznych. Istotne tu też mogą być „mody” na pewne zachowania.


Zmiany składu morfologicznego nie powinny wpłynąć na sposób prowadzonej gospodarki odpadami bowiem podstawowym elementem, na który projektowany będzie system jest ilość odpadów.


Rozwój turystyki na terenie gminy przyczyni się do rozwoju usług związanych ze zwiększającą się liczbą gości i turystów oraz do zwiększenia ruchu turystycznego. Wpłynie to na zwiększenie ilości odpadów z podmiotów usługowych, hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Ponieważ wielkości te trudne są do zdefiniowania, również wzrost tej grupy odpadów nie jest możliwy do oszacowania.


3.2.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji



Z przeprowadzonych szacunków wynika, że zwiększeniu ulegnie masa powstających odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wynikać to będzie ze zmian demograficznych, zmian w zachowaniach mieszkańców gminy oraz wynikających z tego zmian składu morfologicznego odpadów komunalnych.



Wyniki szacunków przedstawia tabela.13.


Tabela 13. Prognoza ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powstających na terenie gminy Drezdenko na lata 2011 - 2018

		L.P.

		NAZWA

		ILOŚĆ (Mg)



		

		

		2011

		2014

		2018



		1.

		Odpady zielone z ogrodów i parków

		103

		103

		105



		2.

		Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – część ulegająca biodegradacji

		2 790

		2 830

		2 880



		3.

		Odpady z targowisk – część ulegająca biodegradacji

		12

		12

		12



		RAZEM:

		2 905

		2 954

		2 997





3.2.3. Komunalne osady ściekowe



Z racji rozbudowy systemu oczyszczania ścieków komunalnych zakłada się znaczny wzrost ilości osadów ściekowych. Szacuje się, że w 2011 roku nastąpi znaczny wzrost masy powstających osadów ściekowych w porównaniu z rokiem 2010. W latach następnych notować się będzie dalszy wzrost masy powstających osadów ściekowych związany z rozbudową sieci kanalizacyjnych. 



Zgodnie z przyjętymi założeniami w gminie Drezdenko powstawać będzie ok.:


· w 2011 roku – 105 Mg osadów ściekowych;


· w 2014 roku – 150 Mg osadów ściekowych;


· w 2018 roku – 300 Mg osadów ściekowych.


Działania dotyczące unieszkodliwiania tej grupy odpadów winny prowadzić do większego wykorzystania energetycznego oraz do zwiększenia stopnia ich przetwarzania i wykorzystania w rolnictwie.


3.2.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów


Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego gmina Drezdenko współtworzyć będzie regionalny system gospodarki odpadami w ramach  ZZO Gorzów Wlkp. 


Uwzględniając powyższe na terenie gminy Drezdenko nie planuje się budowy instalacji odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania. Funkcjonujące w m. Klesno składowisko odpadów, zgodnie z założeniami WPGO, zamknięte zostanie po roku 2012. Nie zakłada się jego rozbudowy.


Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz wzrastające potrzeby w zakresie przetwarzania tego rodzaju odpadów może stanowić przesłanki do budowy kompostowni.


IV. CELE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI


Aktualizowany Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko obejmuje okres od 2011 roku do 2014 roku wraz z perspektywą długookresową do roku 2018. 


Cele ekologiczne przedstawione w aktualizacji Planu są zgodne z celami nadrzędnymi polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych). 


Celem opracowania gminnego planu gospodarki odpadami jest stworzenie systemu gospodarki odpadami charakteryzującego się zgodnością z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jako szczególną zasadę postępowania z odpadami określono:


· zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów; 


· powtórne wykorzystanie odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć; 


· unieszkodliwianie odpadów poza składowiskiem, o ile koncepcja taka jest uzasadniona pod względem technicznym i ekonomicznym; 


· składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne – odzyskać bądź unieszkodliwić w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. 


Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, przyjęto następujące cele główne:


· utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów                  od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w 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; 


· wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 


· zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających standardów U.E. 


Założono również osiągnięcie celów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 12 czerwca 2007 o zmianie rozporządzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz.832) przewidujących iż po roku 2012 niedozwolone będzie unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów komunalnych, których:


· zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) przekracza 5% suchej masy,


· straty przy prażeniu (LOI) przekraczają 8% suchej masy,


· ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg suchej masy.


Zaktualizowany Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 jako cele główne gospodarki odpadami przyjmuje: 


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


2) zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 


3) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 


4) zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających standardów U.E. 


W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi KPGO 2014 przyjmuje cele główne: 


1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;


2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.; 


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


· w 2011 roku więcej niż 75%;


· w 2013 roku więcej niż 50%; 


· w 2020 roku więcej niż 35% 


masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995. 


4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014r. 


5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r.


Realizacja nakreślonych celów winna być prowadzona w sposób racjonalny przez związki międzygminne o liczbie mieszkańców powyżej 150 tys. Zaplecze techniczne ponadgminnego systemu gospodarki odpadami stanowić będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony w instalacje do przetwarzania i unieszkodliwiania większości odpadów komunalnych. 


Jako cele główne gospodarki odpadami na terenie województwa przyjęto: 


1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska; 


2. Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne zakłady zagospodarowania odpadów;


3. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;


4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;


5. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie;


6. Zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa.


Jako cele szczegółowe przyjęto: 


· Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców województwa do końca 2009 roku;


· Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w województwie lubuskim w roku 1995, dopuszcza się składowanie następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:


- w 2010 r. nie więcej niż 75%;


- w 2013 r. nie więcej niż 50%;


- w 2020 r. nie więcej niż 35%.


· Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% ilości odpadów wytworzonych w 2014 roku.


Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013 jako cele główne stawia: 


1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska; 


2. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 


3. Zwalczanie i eliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 


Cele Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko zostały wytyczone w oparciu o Plany wyższego szczebla – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – 2014, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012 i  Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013. Dla gminy Drezdenko nakreślono cel główny, cele cząstkowe oraz zadania służące realizacji celów.


Jako cel główny przyjęto „Minimalizację ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz prowadzenie systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnego z normami europejskimi”. 


4.1. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów komunalnych


Dla osiągnięcia celu głównego nakreślono cele cząstkowe:


1. Utrzymanie objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców Gminy; 


2. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2014, najpóźniej do końca 2011 r.; 


3. Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 90% odpadów wytworzonych w 2011 r.; 


4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; 


5. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy. 


6. Osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:


· odpady wielkogabarytowe: 50%


· odpady budowlane: 40%


· odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%


7. Wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (dzikie wysypiska odpadów).


Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:


· Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.


· Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych 


· Utrzymanie przez gminy kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.


· Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.


· Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.


· Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i ulegających biodegradacji.


· Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych.


· Zintensyfikowanie działań skierowanych na zapobieganie zanieczyszczeniu odpadami środowiska naturalnego.


Cele długookresowe 2015-2018


· dalszy rozwój i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami w tym spełnienie wymagania związanego z brakiem możliwości unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów o cieple spalania przekraczającym 6MJ/kg suchej masy,


· doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku recyklingu:


· odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,


· odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,


· odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%, w tym:


· uzyskanie w latach nastęnych efektów z selektywnej zbiórki odpadów w minimalnej wysokości (łącznie wszystkich odpadów): w 2015 r. – 18 %, w 2018 – 20 %,


· wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,


· skierowanie w roku 2014 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne               i obojętnych nie więcej niż 50% (wagowo), a w roku 2018 nie więcej niż 35% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),


Tabela14. Wskaźniki wyłączenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji


		MASA ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 r. (Mg)

		MASA ODPADÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYŁĄCZENIA W ROKU (Mg)



		

		2011

		2014

		2020



		1 911

		478

		955

		1 242





· zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 80% wytworzonych odpadów do końca 2018 roku,


· dalsza rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów,


· kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,


· wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,


· intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.


4.2. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów niebezpiecznych


Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

1. Utworzenie gminnego mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i gminnego punktu zbierania odpadów problemowych (GPZOP); 


2. Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych; 


Cele długookresowe na lata 2015 – 2018 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych. 


4.3. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów innych niż niebezpieczne 


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

Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

1. rozbudowa systemów selektywnego zbierania tego typu odpadów w oparciu o stacjonarne i mobilne punkty zbierania, w celu osiagnięcia do 2011 r. – 50% odzysku; 


Cele długookresowe na lata 2015 – 2018 

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania tego typu odpadów w celu osiągnięcia 80% odzysku w 2018 r. 


Komunalne osady ściekowe 


Celem nadrzędnym gospodarki osadami ściekowymi w latach 2011 – 2018 jest:

1. Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych; 


2. Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi;


3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.


Odpady opakowaniowe 

Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesom odzysku i recyklingu; 


Cele długookresowe na lata 2014 – 2018 

Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu zapewnienia osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu; 


Odpady zawierające azbest 

Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014 

1. Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców w celu zwiększenia ich świadomości ekologicznej dotyczącej zagadnienia wyrobów zawierających azbest. 


2. Bezpieczne usunięcie 28% aktualnej ilości wyrobów azbestowych w oparciu o gminne programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest; 


3. Stworzenie możliwości częściowego finansowania przez fundusze ochrony środowiska kosztów związanych z usuwaniem odpadów. 


Cele długookresowe na lata 2015 – 2018 

1. Kontynuowanie usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z przyjętymi założeniami; 


Tabela 15. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drezdenko do roku 2032


		L.P.

		LATA

		% USUNIĘTEGO MATERIAŁU

		MASA USUNIĘTEGO MATERIAŁU



		1.

		2011 – 2012 

		20,14

		274,00



		2.

		2013 – 2022 

		39,93

		543,25



		3.

		2023 – 2032 

		39,93

		543,25



		RAZEM:

		100

		1 360,5





Źródło: Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drezdenko do roku 2032


V. DZIAŁANIA GMINY ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI 
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI


5.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów


Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki odpadowej Unii Europejskiej jako najbardziej pożądana opcja postępowania 
z odpadami. Wiele różnych metod można zastosować w celu zachęty do redukowania ilości produkowanych odpadów. Działania obejmują między innymi:


a. edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych odpadów,


b. kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,


c. zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcania wytwórców do ograniczania ilości odpadów.

W celu zachęty mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych stosować należy następujące działania edukacyjne:


· w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, średnich i wyższych,


· za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),


· za pomocą ulotek, akcji plakatowej itp.


Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) należy informować np. o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbiórki selektywnej odpadów, oznakowań umieszczanych na opakowaniach.


W ramach prowadzonej edukacji należy np. zachęcać konsumentów do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach biodegradowalnych, rezygnacji z przedmiotów jednokrotnego użytku, wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów) itp.


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



Zgodnie z zasadami gospodarki odpadami wytworzone odpady komunalne winny być poddane przede wszystkim odzyskowi. Oznacza to, że określone strumienie odpadów winny być kierowane do ponownego wykorzystania w formie nieprzetworzonej, jako surowiec do produkcji nowych wyrobów lub jako paliwo do przetworzenia na energię. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi winny być unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie. Unieszkodliwianiu na składowiskach odpadów winny być poddawane odpady przetworzone fizycznie, chemicznie lub biologicznie.


Efektem powyższych działań jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko (ograniczona ilość powstającego gazu wysypiskowego, zmniejszone osiadanie warstwy odpadów, ograniczone pylenie, ułatwione zagęszczanie).


Dla realizacji postawionych celów konieczne jest podjęcie działań:


1. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania określonych odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu oraz specjalistycznego unieszkodliwienia;


2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów metodą pozwalającą na maksymalne wyłączenie określonych strumieni odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji;


3. Podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców gminy;


4. Propagowanie metod zagospodarowywania odpadów przez mieszkańców, np. przydomowe kompostowanie odpadów zielonych;


5. Poddawanie odzyskowi wszystkich odpadów zbieranych selektywnie w instalacjach zgodnie z zasadami ochrony środowiska;


5.3. Planowany system gospodarki odpadami dla gminy Drezdenko


Zgodnie z przyjętymi celami określono system gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywał na terenie całej gminy:


5.3.1. Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych


Cechy fizyko-chemiczne odpadów komunalnych wskazują na potrzebę szybkiego ich usuwania do miejsc odzysku i unieszkodliwiania. Szybkość ta jest wskazana 
z uwagi na powstawanie nieprzyjemnych zapachów wywołanych procesami fermentacyjnymi oraz rozwój mikroorganizmów, insektów i żerowanie gryzoni.


Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu przyjmuje się:


· dla centrów usługowo – handlowych - codziennie,


· dla budownictwa zwartego i osiedlowego - 2 razy w tygodniu,


· dla terenów wiejskich - 1 raz w tygodniu.


· dla budownictwa rozproszonego - 1 raz w miesiącu.


W okresach wysokich temperatur powietrza częstotliwości wywozu odpadów powinny być większe. 


Zorganizowanym systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych nie są objęci wszyscy mieszkańcy gminy. Zbieranie odpadów prowadzone jest różnymi  metodami i o zróżnicowanej częstotliwości co znacznie ogranicza stopień przejmowania odpadów do unieszkodliwienia. Brak jest jednego systemu zbierania odpadów komunalnych. Odpady zbierane są metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej, metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej.


W okresie planistycznym zakłada się:


· objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów zmieszanych metodą pozwalającą na przejęcie maksymalnej ilości odpadów z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub zagospodarowania;


· obejmowanie nowych gospodarstw domowych systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;


· modernizację systemu zbierania zmieszanych odpadów komunalnych poprzez zmiany organizacji.


Propozycja zmian systemowych omówiona zostanie w dalszej części Planu.


5.3.2. 5.3.2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych


Na terenie gminy Drezdenko funkcjonuje zorganizowany system zbierania odpadów komunalnych. Zbierane są odpady zmieszane oraz odpady opakowaniowe w sposób selektywny. Organizowany przez gminy system selektywnego zbierania odpadów obejmuje ok. 85% mieszkańców gminy. Zbieranie odpadów opakowaniowych prowadzone jest metodą „donoszenia” we rejonach zabudowy wielorodzinnej zwartej oraz metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej. Zakres przedmiotowy zbieranych odpadów obejmuje odpady opakowaniowe z papieru i tektury, ze szkła i tworzyw sztucznych. Ponadto w sposób selektywny zbierane są odpady wielkogabarytowe oraz zużyte baterie. Nie są zbierane odpady remontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady ulegające biodegradacji.


Dla zmniejszenia masy odpadów unieszkodliwianych na składowisku odpadów konieczne jest rozszerzenie zakresu podmiotowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli objęcie pozostałych mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania odpadów oraz zakresu przedmiotowego, czyli kategorii odpadów. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 selektywnie winny być zbierane:


· Odpady opakowaniowe (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe);


· Odpady komunalne ulegające biodegradacji;


· Odpady remontowe i budowlane;


· Odpady wielkogabarytowe;


· Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.


5.3.2.1. Odpady opakowaniowe



Zgodnie z przyjętymi założeniami ze strumienia odpadów komunalnych wyłączane będą odpady opakowaniowe. Systemem selektywnego zbierania objęte będą odpady makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. Opakowania wielomateriałowe oraz opakowania z metali zbierane będą łącznie z odpadami z tworzyw sztucznych. Szczegółowe zasady selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych określi Gmina w uchwalanym regulaminie utrzymania czystości i porządku.



Z uwagi na potrzebę zwiększenia stopnia wyłączenia odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych w okresie planistycznym winien być rozszerzony zakres podmiotowy systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Zakłada się objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki tej grupy odpadów. Konieczne jest prowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” i zbieranie ich metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej, co gwarantuje wyłączenie do odzysku większej ilości odpadów (ok. 20-30%). Konieczne jest zwiększenie ilości punktów gromadzenia odpadów oraz przyjęcie określonej, zwiększonej częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. Dla sprawnego funkcjonowania systemu konieczne jest zintensyfikowanie kontroli prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców.


5.3.2.2. Odpady ulegające biodegradacji



Zbieranie odpadów ulegających biodegradacji prowadzone będzie w sposób selektywny. Do chwili obecnej zorganizowany system zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie został wprowadzony. 


Z uwagi na potrzebę wyłączania ze strumienia odpadów komunalnych frakcji ulegającej biodegradacji z przeznaczeniem do odzysku w okresie planistycznym zakłada się objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowanym systemem zbierania tej grupy odpadów. Zbieranie będzie miało charakter stały, zaś w okresie wiosenno-letnim zbieraniem odpadów zielonych objęte zostaną wszystkie gospodarstwa domowe gminy chętne do uczestnictwa w systemie.


 
System ten winien zapewnić możliwość wyłączenia i poddania odzyskowi:


· 25% odpadów ulegających biodegradacji w roku 2011;


· 50% odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013;


Odpady komunalne ulegające biodegradacji zbierane będą:


· metodą „donoszenia” we wszystkich rejonach miasta i gminy


albo


· metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej zwartej i metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej.


Wyboru metody zbierania odpadów dokona gmina w porozumieniu z przedsiębiorcami.


5.3.2.3. Komunalne odpady wielkogabarytowe


Na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych. 


Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane mogą być następujące systemy:


1. Okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”


2. Dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu (GPZOP) przez właścicieli własnym transportem.


3. Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.


4. System wymienny polegający na przekazaniu dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.


5.3.2.4. Odpady remontowe i budowlane


Na obszarze gminy nie jest prowadzona zbiórka odpadów remontowych i budowlanych. Odpady tego rodzaju przyjmowane są na składowisku odpadów po dostarczeniu ich przez wytwórców lub odbierane jako zmieszane odpady komunalne. Wraz z powstaniem możliwości recyklingu tej grupy odpadów wprowadzony zostanie system ich zbierania.


Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się mogą:


1. Wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe. 


2. Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.


Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.


5.3.2.5. Odpady niebezpieczne


Na obszarze gminy prowadzone jest selektywne zbieranie przeterminowanych leków oraz zużytych baterii. W okresie planistycznym konieczne jest rozszerzenie systemu zbierania tej grupy odpadów poprzez objęcie selektywnym zbieraniem również innych rodzajów odpadów (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje odpadowe, farby i lakiery, itd.).


Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:


1. Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujący bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. 


2. Regularny, okresowy odbiór odpadów przez firmę specjalistyczną. Do tego celu stosowane będą specjalne samochody objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku). 


3. Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze zawierają umowy z placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania 
i przechowywania różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Specjalistyczny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.


5.3.3. Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi


Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zmianami) rada gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie dostosowany do gminnego planu gospodarki odpadami. Regulamin jest aktem prawa miejscowego i jego przestrzeganie należy do wszystkich uczestników systemu gospodarki odpadami (mieszkańcy, podmioty gospodarcze odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z regulaminu, podmioty gospodarcze – wytwórcy odpadów).



Określenie zasad systemu zbierania odpadów komunalnych zgodnych z przyjętym planem gospodarki odpadami i obowiązującym prawem stanowi wytyczne dla mieszkańców i działających podmiotów gospodarczych. Podstawową zasadą tworzenia systemu zbierania odpadów jest ich selektywne gromadzenie.




Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego oraz Ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zadania z zakresu gospodarki odpadami będą realizowane w ramach struktury regionalnej – ZZO Gorzów Wlkp. 

ZZO Gorzów Wlkp. realizować będzie zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin powiatu gorzowskiego i strzelecko – drezdeneckiego.



Zgodzie z założeniami KPGO Regionalny ZZO winien zapewniać co najmniej następujący zakres usług:


· mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni;


· składowanie przetworzonych odpadów komunalnych;


· przetwarzanie odpadów biodegradowalnych;


· sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie);


· demontaż odpadów wielkogabarytowych;


· przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Funkcjonowanie regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wiązać się będzie z koniecznością dokonania zmian organizacyjnych:


ZZO odpowiedzialny będzie za:

· prowadzenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji oraz przygotowanie odpadów zbieranych selektywnie do odzysku lub specjalistycznego unieszkodliwienia;

· nadzór nad systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;


· nadzór nad systemem selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych; 


Gminy odpowiedzialne będą za:


· organizację, nadzór i kontrolę nad systemem zbierania odpadów;


· wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu gminy lub wyznaczonych sektorów;


· udział w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej;


· kontrolę realizacji zasad systemu gospodarki odpadami;


· prowadzenie ewidencji przedsiębiorców chcących odbierać odpady komunalne z terenu gminy;


Przedsiębiorcy odpowiedzialni będą za:


· zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych oraz innych odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie ;


· transport odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zlokalizowanych w ZZO;


· sprawozdawczość z zakresu odbierania odpadów komunalnych i wywiązywanie się z nałożonych limitów wyłączenia odpadów.


5.3.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych


Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada utworzenie sieci instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w formie regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów przeznaczonych do obsługi min. 150 tys. mieszkańców. Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009-2012 na terenie województwa winny powstać zakłady zagospodarowania odpadów w każdym z wyznaczonych rejonów. Gminy powiatu strzelecko – drezdeneckiego i gorzowskiego współtworzyć będą strukturę międzygminną ZZO Gorzów Wlkp.

Aktualnie  funkcjonujący ZZO w Gorzowie przystosowany jest do:


· segregacji zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;


· przetwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji pozyskanych ze zmieszanych odpadów komunalnych;


· przetwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie;


· produkcji paliwa alternatywnego z odpadów;


· recyklingu odpadów budowlanych i remontowych;


· unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;


· demontażu odpadów wielkogabarytowych;


· unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;


· unieszkodliwiania odpadów resztowych (pozostałości po segregacji i przetwarzaniu).



Uwzględniając powyższy fakt nie zakłada się budowy nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Funkcjonujące na terenie gminy Drezdenko w Kleśnie składowisko odpadów komunalnych przewidziane jest do zamknięcia po roku 2012. 


Zakłada się:


· odpady komunalne zbierane selektywnie przekazywane będą do odzysku i specjalistycznego unieszkodliwienia w ZZO w Gorzowie Wlkp.;


· zmieszane odpady komunalne unieszkodliwiane będą na składowisku odpadów komunalnych w Kleśnie do momentu jego zamknięcia po 2012 roku;


· po zamknięciu składowiska w Kleśnie zmieszane odpady komunalne przekazywane będą do ZZO w Gorzowie Wlkp. w celu ich przetworzenia i unieszkodliwienia.


5.3.5 Rozwiązania alternatywne 



W projekcie Planu przyjęto założenie, że funkcjonujący system gospodarki odpadami winien zapewniać maksymalny stopień zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, zmniejszenie masy odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach wyższego szczebla i dyrektywach unijnych.



W analizowanym dokumencie nie rozpatrywano alternatywnych rozwiązań dla zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Przyjęty w Planie system zbierania odpadów umożliwia łatwe dostosowanie strumieni zbieranych odpadów do technologii odzysku i unieszkodliwiania zastosowanych w ZZO w Gorzowie Wlkp. Ostateczny kształt systemu zbierania odpadów określony zostanie po dokonaniu analizy rozwiązań technologicznych proponowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów.


Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:


· Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.


· Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi opartej na funkcjonowaniu ZZO w Gorzowie Wlkp.


· Utrzymanie przez gminy kontroli nad zakładem przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.


· Utrzymanie przez gminę kontroli nad funkcjonowaniem systemu zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności nad systemem selektywnego zbierania odpadów.


· Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.


· Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.


· Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 
i ulegających biodegradacji.


· Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych.


· Zintensyfikowanie działań skierowanych na zapobieganie zanieczyszczeniu odpadami środowiska naturalnego.


VI. OCENA ZGODNOŚCI KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ZAPROPONOWANYCH W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI         DLA GMINY DRZEDENKO Z INNYMI DOKUMENTAMI 


6.1. Dokumenty na szczeblu krajowym i wojewódzkim 


Podstawowym dokumentem określającym ramy prawne gospodarki odpadami          w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74/442/EEC w sprawie odpadów. Nakłada          ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia odzysku i usuwania odpadów           w sposób nie zagrażający  życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. Ponadto nakłada obowiązek zapobiegania tworzeniu się lub ograniczaniu ilości odpadów     i ich szkodliwości. Polskie przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami                      są  w niewielkim stopniu przebudowane i upodobnione, do przepisów funkcjonujących          już od wielu lat w Unii Europejskiej. Pierwsze dokumenty tworzące podstawy gospodarki odpadami w Unii Europejskiej powstawały już 23 lata temu. Jedną z pierwszych dyrektyw określaną jako strategia wspólnot był jednolity wykaz klasyfikujący odpady (Dyrektywa 74/442/EEC), uzupełniony w roku 1993 dyrektywą 94/3/EC.


Główne zasady działania Wspólnot Europejskich w gospodarce odpadami zostały ustalone Uchwałą Rady nr 90/C 122/02 z dnia 7 maja 1990 roku i mówią o:


· minimalizowaniu na ile to możliwe, wytwarzania wszystkich typów odpadów (stałych, ciekłych, gazowych) u źródła ich powstawania, szczególnie poprzez zastosowanie niskoodpadowych technologii,


· rozwijaniu recyklingu i odzysku odpadów tam, gdzie ich powstanie                          jest nieuniknione, pod warunkiem, że jest to do zaakceptowania z punktu widzenia ekologii. Zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła, recykling i ponowne użytkowanie odpadów oraz ich bezpieczne składowanie są uważane                         za podstawowe i komplementarne składniki sprawnego systemu gospodarki odpadami,


· samowystarczalności Unii Europejskiej w zakresie minimalizacji odpadów, usuwania ich, rozwoju technologii recyklingu i utylizacji oraz doskonalenia maszyn                  i urządzeń służących temu celowi. 


W dyrektywach dotyczących powyższych zagadnień podkreślono zasadę dążenia do samowystarczalności każdego z krajów członkowskich.


Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012


Głównym celem polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami jest  zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez redukcje ilości powstających odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców, ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.


Główne kierunki działań na lata 2009 – 2012 określone w ww. dokumencie                  są niezbędne w celu realizacji podstawowych założeń dot. gospodarki odpadami.                W Polityce Ekologicznej Państwa sformułowano cele średniookresowe do roku 2016  oraz określono kierunki działań w latach 2009-2012. 


Działania główne niezbędne do realizacji podstawowych założeń gospodarki odpadami:


· wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne przyczyniających się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększające ilości odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi zmniejszaniu ilości odpadów kierowanych na składowiska,


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



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


· 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 nagromadzenia i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,


· objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów oraz zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami, 


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


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


· wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania 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 tych obowiązków.


Ponadto podejmowane będą działania w celu stworzenia systemu efektywnego egzekwowania przepisów w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzaniu                     i wdrażaniu instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.


Cele średniookresowe:


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


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


· zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, z ograniczeniem do 2013 roku ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do nie więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,


· wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,


· całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do 2010 roku,


· rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania,


· zapewnienie skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji, stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.


Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 


Celem dalekosiężnym tworzenia 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 minimalizacje 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. 


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. Szczególny nacisk zostanie położony na egzekwowanie przepisów prawa w odniesieniu do gospodarki odpadami, również w kontekście transgranicznego przemieszczania odpadów.


Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020 

Cele główne 


· Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.


· Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,               ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.


· Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających przepisów prawa,


· Zwalczanie nielegalnego składowania odpadów.


Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami 


· Zbudowanie zamkniętego (kompletnego) systemu gospodarowania odpadami                   z uwzględnieniem recyklingu wewnętrznego i wykorzystania odpadów, jako surowców wtórnych w ramach województwa i poza nim.


· Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami 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 eksploatacją, w tym zamykanie                         i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.


· Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.


· Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.


6.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 


Przyjęte cele, oraz działania są w pełni zgodne z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego i Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014)


Główne cele planu gospodarki odpadami w powiecie strzelecko - drezdeneckim

1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska 


2. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów 


3. Zwalczanie i eliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów 


Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami: 


1. Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB. 


2. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 


3. Gospodarowanie odpadami  w oparciu o regionalne zakłady zagospodarowania odpadów. 


4. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. 


5. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 


6. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 


7. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców Powiatu


8. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. 


- w 2010 r. nie więcej niż 75%, 


- w 2013 r. nie więcej niż 50%, 


- w 2020 r. nie więcej niż 35%. 


9. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014. 


Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 2011-2014 pozwala stwierdzić, że cele i działania przedstawione w projekcie Planu są zgodne z KPGO 2014 oraz z celami przedstawionymi w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020”. i „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”.


VII. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH


7.1. Klimat, wody, gleby i kopaliny


Teren gminy rozciąga się w poprzek Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, zajmując środkową część Kotliny Gorzowskiej. Niewielka część gminy leży na obszarze Pojezierza Myśliborskiego. Jest to obszar wydmowy na Międzyrzeczu Noteci i Warty pokryty wielkim kompleksem leśnym – Puszcza Notecka i Puszcza Drawska. Liczne obniżenia terenu pokryte są jeziorami, których łączna powierzchnia na terenie gminy wynosi 780 ha.


Gmina Drezdenko położone są na pograniczu dwóch wielkich, odmiennych pod wieloma względami krain: Wielkopolski i Pomorza. Leży one w Pradolinie Toruńsko -Eberswaldzkiej. W kierunku wschodnim i zachodnim przez cały obszar gminy rozciągają się łąki i pola urozmaicone zakolami Noteci, licznymi starorzeczami, szpalerami nadrzecznych wierzb i topoli, kępami łozowisk i trzcinowisk. Urozmaicony krajobraz, niewielkie wzniesienia, pozostałości dawnych wydm są przeważnie zalesione trudnymi do przebycia zaroślami. Od północy rozciąga się silnie sfałdowany, morenowy obszar Puszczy Drawskiej. W głębi lasów znajdują się jeziora o czystej wodzie. Na wschód od jezior granicę stanowi rzeka Drawa. Południowa część gminy Drezdenko - międzyrzecze Warciańsko-Noteckie - to bory Puszczy Noteckiej pokrywające jeden z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych. Liczne obniżenia wypełniane są misami jeziornymi.


Na stosunki klimatyczne gminy znaczny wpływ wywiera napływ masy powietrza różnego pochodzenia geograficznego. Przeważający wpływ ma tu napływ powietrza polarnomorskiego pochodzącego znad Północnego Atlantyku oznaczającego się dużą ilością pary wodnej.


Według podziału na regiony klimatyczne wg. A. Wosia obszar gminy położony jest w Regionie Dolnej Warty. Region ten wyróżnia się stosunkowo częstym występowaniem dni z pogodą chłodną, z dużym zachmurzeniem, bez opadów oraz dni przymrozkowych, z dużym zachmurzeniem i opadami. 


Klimat lokalny uzależniony jest w dużej mierze od rzeźby terenu. Specyficzne warunki klimatyczne panują w Dolinie Noteci. Charakteryzuje się ona dużą wilgotnością powietrza, częstym występowaniem mgieł oraz rosy i szronu. Zbocza Doliny o ekspozycji południowej charakteryzują się silnym nasłonecznieniem sprzyjającym rozwojowi roślin kserotermicznych. 


Dolina Noteci stanowi korytarz przewietrzania dla miejscowości położonych na jej krawędziach.


Pod względem użytkowania terenu gmina jest obszarem o charakterze leśno – rolniczym. Użytki rolne zajmują 25,1% powierzchni gminy, natomiast grunty leśne 66,3 %. Wody i nieużytki stanowią 8,6% powierzchni gminy. Taki sposób użytkowania gruntów przy niewielkiej ilość przemysłu sprawia, iż jest to teren atrakcyjny dla uprawiania turystyki i rekreacji.


Na terenie gminy Drezdenko zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych. 


Występujący poziom wód podziemnych w rejonie pradoliny charakteryzuje się ciągłością poziomu wodonośnego, znaczną miąższością warstw wodonośnych (od 20 do 40 m) i wysokimi wartościami współczynnika wodoprzepuszczalności. Woda tego poziomu ma charakter przeważnie swobodny. Zwierciadło wód podziemnych w rejonie pradoliny obniża się stopniowo ku osi pradoliny oraz doliny Odry, co jest zgodne z ogólnym nachyleniem powierzchni terenu, i pozostaje w związku z odpływem powierzchniowym. Głębokość występowania zwierciadła zmienia się w przedziale od 0 do 15 m p.p.t. Bardzo dobre są parametry warstwy wodonośnej. Pradolina stanowi regionalną strefę drenażu wód podziemnych. Zasilana jest dopływem wód podziemnych z wysoczyzn oraz intensywną alimentacją wód opadowych, dzięki znacznej przewadze utworów przepuszczalnych.


Gmina Drezdenko położona jest na obszarze dwóch głównych zbiorników wód podziemnych i subzbiornika wód podziemnych:


· GZWP nr 138 Pradolina Toruń – Eberswalde – zbiornik w utworach czwartorzędowych położony w obrębie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Główny użytkowy poziom wodonośny występujący na głębokości od kilku do 40 m, posiada miąższość zmienną od kilku do 25 m. Zasoby wód podziemnych są zmienne w granicach od kilku do 50 m3/h/km2, zasoby dyspozycyjne zbiornika szacowane są na 400.000 m3/d. Średnia głębokość studni ujmujących wody zbiornika wynosi ok. 30 m. Ze zbiornika tego czerpią wodę praktycznie wszystkie ujęcia istniejące na terenie doliny Noteci,


· GZWP nr 136 Dobiegniew – zbiornik międzymorenowy o powierzchni 180 km2, o zasobach dyspozycyjnych 51 840 m3/d (M=3,33 l/s/km2). Zbiornik ma status obszaru wymagającego wysokiej ochrony (OWO). Wody podziemne tego zbiornika charakteryzują się klasą jakości Ic, czyli nieznacznie zanieczyszczonych i łatwych do uzdatniania,


· Subzbiornik nr 137 Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie – zbiornik o powierzchni 3 876 km2 w utworach piętra trzeciorzędowego, nie wyznaczono tu obszarów OWO i ONO. Wielkość zasobów dyspozycyjnych określono na 186 000 m3/d (M=0,56 l/s/km2). Na terenie Powiatu słabo rozpoznany (mała ilość otworów).

Podstawowy wpływ na wody podziemne mają uwarunkowania naturalne samego zbiornika, w głównej mierze stopień jego izolacji, a tym samym podatność i wrażliwość na zanieczyszczenia. Do głównych czynników wpływających na pogorszenie stanu wód podziemnych należy eutrofizacja powierzchniowych warstw litosfery, związana                      z nadmiernym nawożeniem i intensyfikacją gospodarki rolnej. Spływające związki azotu (amonowego, azotynowego) przenikają zwłaszcza do płyciej położonych zasobów wód podziemnych powodując ich degradację. Ponadto na typowe antropogeniczne zanieczyszczenia nakładają się zanieczyszczenia typowo naturalne np. podwyższone stężenia chlorków. 


Teren gminy jest bogaty w jeziora. Na jego terenie zlokalizowane są 21 jeziora o powierzchni pow 1 ha.


Tabela 26. Jeziora na terenie gminy Drezdenko


		Nazwa jeziora

		Pow. jeziora


(ha)

		Pow. lustra


(ha)



		Niewlino (Wanda)

		14,68

		12,35



		Grotowskie

		18,2

		18,2



		Kliczyna (Płytkie)

		20,99

		20,29



		Lubowo (Morawy)

		102,56

		102,56



		Rąpino (Irena)

		59,26

		55,26



		Zdroje (Źródlane)

		32,06

		30,96



		Siwino (Podgórne)

		17,66

		16,74



		Solecko (Piekarskie)

		92,05

		91,18



		Glinki (Błotne)

		25,53

		24,48



		Lubiatówko (Pawle)

		65,98

		64,80



		Łąkie 

		64,4

		62,32



		Gostynie (Boruckie)

		66,25

		57,76



		Goszczanowski Staw

		48,15

		45,75



		Łubowo

		102,8

		101,18



		Kosin Mały

		6,04

		6,04



		Kosin Duży

		14,68

		14,68



		Radowskie (Łubówko)

		15,38

		15,38



		Solczyk

		9,84

		9,84



		Miel

		8,41

		7,59



		Perskie

		20,48

		17,59



		Lubiewo

		3,43

		1,95





Teren gminy leży w całości w dorzeczu rzeki Noteć. Rzeka Noteć – jest prawym dopływem Warty, do której wpada w jej 68,2 km. Wypływa z jeziora Przedecz na pojezierzu Kujawskim. Długość całkowita Noteci wynosi 388,4 km, a powierzchnia zlewni 17 330,5 km2. Główne dopływy rzeki: Drawa, Miała, kanał Pulsa. Na terenie gminy długość rzeki Noteć wynosi 13,6 km.


Gmina Drezdenko zlokalizowana jest w obrębie regionu glebowo-rolniczego Region Puszczy Nadnoteckiej. Region ten prawie w całości pokryty jest lasami (95%). Niewielkie powierzchnie gruntów ornych to gleby kompleksu 7, wytworzone z piasków lużnych, a użytków zielonych – gleby kompleksu 2z, na glebach torfowych i murszowych, a w nielicznych przypadkach na glebach mułowo-torfowych.



Na terenie gminy Drezdenko zewidencjonowano dwa złoża kruszywa naturalnego – Lipno i Drezdenko oraz dwa złoża torfu – Drezdenko i Zielątkowo. 


Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego obecnie na terenie gminy zlokalizowane są cztery obszary górnicze o aktualnym statusie, tj.:


· nazwa złoża Lipno – Niegosław: obszar górniczy Niegosław dz. nr 26/1, kopaliną są kruszywa naturalne, 


· nazwa złoża Międzychód: obszar górniczy Międzychód, kopaliną jest gaz ziemny,


· nazwa złoża Lubiatów: obszar górniczy Lubiatów I, kopalinę stanowi ropa naftowa i gaz ziemny,  


· nazwa złoża Grotów: obszar górniczy Grotów, kopalinę stanowi ropa naftowa i gaz ziemny. 


Aktualnie eksploatowane jest jedno złoże Grotów, w którym główną kopaliną jest ropa naftowa, a kopaliną towarzyszącą jest gaz ziemny. Powierzchnia złoża wynosi 1.564 ha. Zgodnie z danymi PIG w 2010 roku z przedmiotowego złoża wydobyto łącznie 0,49 tys. Mg ropy naftowej oraz 0,11 mln m3 gazu ziemnego. Ponadto na terenie gminy znajdują się także złoża zagospodarowane, które są eksploatowane okresowo. Jednym z nich jest złoże Lubiatów, którego podobnie jak w przypadku złoża Grotów główna kopaliną jest ropa naftowa, a kopaliną towarzyszącą jest gaz ziemny. W 2010 roku eksploatacja złoża nie była prowadzona. Kolejnym złożem eksploatowanym okresowo jest złoże Międzychód, które posiada dość znaczne pokłady gazu ziemnego, bo aż 4.524,51 mln m3. Eksploatacja gazu ziemnego na tym złożu nie była prowadzona. 


7.2. Roślinność i świat zwierzęcy



Na terenie gminy występuje bogata szata roślinna. Większość obszaru gminy porasta Puszcza Notecka reprezentująca dzielnicę Kotliny Gorzowskiej krainy Wielkopolsko – Pomorskiej. 


Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych zdeterminowane jest cechami środowiska naturalnego, takimi jak: rzeźba terenu, budowa geologiczna, warunki gruntowo – wodne.


Silnie zabagniona Dolina Noteci porośnięta jest zaroślami łozy (wierzby krzaczastej) i wielogatunkowymi lasami łęgowymi. Najżyźniejsze obszary zajmują zbiorowiska wyczyńca łąkowego, kupkówki oraz tymotki i Kostrzewy łąkowej. Na łąkach torfowiskowych i obrzeżach doliny Noteci występują zbiorowiska ze śmiałkiem darniowym i kłosówką wełnistą. 


Największy kompleks leśny na terenie gminy to Puszcza Notecka. Zajmuje on piaszczyste terasy dorzecza warciańsko – noteckiego. Przeważająca część puszczy stanowią siedliska borowe, a gatunkiem lasotwórczym jest tu sosna. Rzadkie zbiorowiska liściaste spotyka się w obniżeniach terenu i na obrzeżach jezior.


Na obszarze gminy występuje bogaty świat zwierzęcy. Szczególne miejsce zajmują w nim ptaki stanowiące najlepszy wskaźnik zoologiczny walorów krajobrazowych. Z uwagi na położenie doliny Toruńsko – Eberswaldzkiej na szlakach przelotów ptaków, część z nich występuje tu okresowo. Występuje tu kormoran czarny, żuraw, bielik, dzieżba srokosz, rzadko spotykana wodniczka, łabędź czarnodzioby, czapla siwa, cyraneczka, gęgawa, słonka, płaskonos, kulik wielki, kszyk i rycyk. Większość z wymienionych ptaków podlega ochronie gatunkowej i jest wpisana do tzw. „czerwonych list”.


Na obszarach leśnych występuje wiele ptaków drapieżnych – myszołów, jastrząb, krogulec. W okolicach jezior spotykana jest kania ruda i kania czarna.


Duże zalesienie gminy powoduje, że występuje tu duże bogactwo zwierząt. Obok zwierzyny płowej (jelenie, sarny, daniele) występują tu również zwierzęta drapieżne – wilk i lis.


Na obszarze gminy Drezdenko utworzone zostały rezerwaty przyrody:


 Rezerwat Przyrody „CZAPLENICE” o powierzchni pod ochroną 8,10 ha.


Rezerwat częściowo położony na półwyspie nad jeziorem Solecko i składający się z drzewostanu sosnowego naturalnego pochodzenia w wieku 160 lat z domieszką buka oraz płatami brzozy i olszy. W części przybrzeżnej podrost buka, olchy i brzozy w wieku 25-60 lat. W podszycie leszczyna, głóg, jałowiec, w runie paproć, malina, rokiet, trzcinnik, trawy, a brzegiem trzcina. Stan czapli siwej w poszczególnych latach kształtował się rozmaicie. W 1979 r. zarejestrowano 24 gniazda. W bliskim sąsiedztwie  gnieżdżą się rozmaite ptaki drapieżne, zwłaszcza kania czarna i myszołów pospolity.


Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych drzewostanu naturalnego sosnowego z kolonią czapli siwej.


Rezerwat Przyrody „CZAPLISKO” o powierzchni pod ochroną 2,90 ha.


Rezerwat  znajduje się na zachodnim brzegu jeziora Łąkie. Drzewostan 2 piętrowy, gdzie w pierwszym rzędzie występuje sosna 180 letnia, natomiast w drugim piętrze sosna 30 letnia. Wyróżniono na terenie rezerwatu zespół Vaccinio myrtilli Pinetum z płatami Peridymano-Quercetum. Drzewostan to sosna z domieszką silnie ugałęzionego dębu. Wzdłuż brzegu jeziora karłowata olcha czarna. W drzewostanie gniazduje czapla siwa. W pobliżu gnieżdżą się rozmaite ptaki drapieżne, zwłaszcza kania czarna i myszołów pospolity.


Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych drzewostanu naturalnego sosnowego z kolonią czapli siwej. 


Rezerwat Przyrody „ŁABĘDZINIEC” o powierzchni pod ochroną 2,79 ha.


Rezerwat utworzono na 5-ciu wyspach położonych na jeziorze Solecko. Składa się głównie z drzewostanów olszowo-dębowo-sosnowych z domieszką buka, lipy, jaworu i brzozy w wieku od 30 do 160 lat na siedlisku LM św, miejscami wilgotnego oraz Lśw wilgotnego z fragmentami olsu. Stan liczebny łabędzia niemego, czapli siwej i żurawia w poszczególnych latach kształtował się rozmaicie.


Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kolonii ptactwa wodnego i błotnego, a zwłaszcza łabędzia niemego, czapli siwej i żurawia. 


Rezerwat Przyrody „JEZIORO  ŁUBÓWKO ” o powierzchni pod ochroną 77,50 ha.


Głównym tłem siedlisk występujących w rezerwacie jest las mieszany świeży. Przeważają drzewostany bukowo-sosnowe, w mniejszym stopniu bukowe, bukowo-grabowe, świerkowo-brzozowo-sosnowe, bukowo-dębowo-sosnowe, sosnowe, grabowo-bukowo-dębowe i olszowe. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 82 lata. Znaczną powierzchnię zajmują gospodarcze drzewostany nasienne. Centralną część rezerwatu zajmuje jezioro Łubówko. Jest to malowniczy akwen, położony w głębokiej kotlinie o turkusowo-zielonej barwie wody. Jest zbiornikiem mezotroficznym wykazującym cechy oligotrofii wapiennej. Jest to zbiornik głęboki o stromych spadkach dna przy brzegach. Głębokość 18 m znajduje się w płd-wsch części jeziora, średnia głębokość przekracza 10 m. 


Celem ochrony jest zachowanie unikalnego, urozmaiconego krajobrazu morenowego oraz buczyny pomorskiej o naturalnym charakterze.


Rezerwat Przyrody „LUBIATOWSKIE  UROCZYSKA” o powierzchni pod ochroną 188,42 ha.


Teren rezerwatu to wschodnia część mezoregionu Kotliny Gorzowskiej. Są to rozległe porośnięte lasami pola sandrowe z jeziorem Lubiatówko. Konfiguracja terenu jest bardzo urozmaicona - różnica wysokości względnej wynosi 22 m. Lista florystyczna jest bardzo bogata i obejmuje 230 gatunków, w tym 32 gatunki porostów, 16 gatunków mszaków i 182 gatunków organowców należących do 55 rodzin. Zbiorowiska roślinne tworzą 16 zespołów, w tym bardzo dobrze rozwinięty zespół łęgów przystrumykowych. Występują naturalne źródliska i wywierzyska. Wśród roślin chronionych znaleźć można grążela żółtego, a także paprotkę zwyczajną, kruszynę pospolitą, marzankę wonną, konwalię majową, kalinę koralową. 6 gatunków porostów występujących w rezerwacie jest ujęte na "Czerwonej liście porostów zagrożonych w Polsce"


Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, ochrona biotopu ptaków wodno-błotnych i drapieżnych skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.


Rezerwat przyrody „GOSZCZANOWSKIE ŹRÓDLISKA” o powierzchni poddana ochronie 22,61 ha


Teren objęty ochroną to zbocza w postaci stromej skarpy opadające w ku tafli jeziora zwanego Stawem Goszczanowskim, wraz z brzegiem jeziora. W dolnej części w pobliżu brzegu wykształcony jest łęg źródliskowy Circaceo – Alnetum cardaminetosum amarae w bogatej gatunkowo o fizjonomicznie klasycznej postaci.


Wyższe partie zbocza porasta las klonowo-lipowy Aceri-Tilietum. Brzegi Stawu Goszczanowskiego są jednym z nielicznych miejsc gdzie zespół Circaeo-Alnetum cardaminetosum amarae zachował najbardziej puszczański charakter, pełen pierwotnego uroku. Łęgi te spełniają bardzo ważną rolę biocenotyczną w krajobrazie obszarów dolinnych. Porastając miejsca źródlisk zapewniają czystość wód zasilających cieki wodne i jeziora. Spełniają rolę lasów wodochronnych.


Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych – łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.


Ponadto na terenie Gminy Drezdenko ustanowiono 3 obszary chronionego krajobrazu. Podstawą prawną funkcjonowania ww. form przyrody jest rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu            /Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm. Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2006 r. Nr 54 poz. 1189; Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 91 poz. 1373; Dz. U. Woj. Lubuskiego              z 2009 r. Nr 4 poz. 99/; Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego               z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 113 poz. 1820). Na terenie gminy ustanowiono następujące obszary chronionego krajobrazu: 


· „1- Puszcza Drawska” obszar o powierzchni 42.157,80 ha położony w gminach: Dobiegniew 29.070,80 ha, Drezdenko 9.568 ha, Stare Kurowo 2.605 ha, Strzelce Kraj. 889 ha, Zwierzyn 25 ha,


· „4-Dolina Warty i Dolnej Noteci” obszar o powierzchni 33.888 ha położony                   w gminach: Deszczno 1.279 ha, Drezdenko 6.908 ha, Gorzów Wlkp. 360 ha, Przytoczna 2.007 ha, Santok 7.247 ha, Skwierzyna 4.954 ha, Stare Kurowo 4.133 ha, Zwierzyn 7.000ha,


· „6-Pojezierze Puszczy Noteckiej” obszar o powierzchni 12.000 ha położony              w gminie  Drezdenko.


Tereny gminy zostały także włączone w Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000. Na terenie gminy znajdują się następujące obszary, tj.:


„Dolina Dolnej Noteci” (kod obszaru: PLB 080002) - obszar specjalnej ochrony ptaków  (OSO). Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 22241,5 ha. Pod względem krajobrazowym jest to szeroka dolina rzeczna, poprzecinana licznymi kanałami                        z pozostałościami starorzeczy i kompleksami torfianek. Na większości obszaru występuje średnio intensywna i ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa. Na terenie obszaru występuje co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki               z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź czarnodzioby oraz gęsi. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są urbanizacja terenu, zaniechanie gospodarki pastwiskowej, melioracje, regulacja - prostowanie koryt rzecznych oraz zanieczyszczenie wód.

„Puszcza Notecka” (kod obszaru: PLB 300015) – obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO).  Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 178.255,77 ha. Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, będącym częścią pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej, równiny akumulacyjnej przekształconej przez wiatr. Jest to największy w Polsce obszar wydm śródlądowych, głównie o wysokości 20-30 m, maksymalnie do 98 m n.p.m. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu południkowym, leżące 500-600 m od siebie. W części wschodniej mają one kształt paraboliczny. Wydmy pokryte są monotonnym, jednowiekowym lasem, głównie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klęsce spowodowanej pojawieniem się szkodników owadzich w okresie międzywojennym. Pozostałości drzewostanów naturalnych są chronione w rezerwatach np. Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje się ponad 50 jezior, raczej płytkich, pochodzenia wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą mułu i zakwitami glonów. W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymują się torfowiska, na ogół w pewnym stopniu przekształcone. Biorąc pod uwagę niezwykłą wartość przyrodniczą przedmiotowego obszaru to na jego terenie występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika (PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK) oraz co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybołów (PCK), trzmielojad, gągoł, nurogęś. W stosunkowo wysokiej liczebności występuje bocian czarny, błotniak stawowy, ortolan i żuraw. Co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego bielika występuje tu w okresie zimy. Ten ogromny obszar leśny (jeden              z największych w centralnej i północnej Polsce) jest ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków i ssaków. To jedyna, stała w ostatnich latach, ostoja wilka w zachodniej Polsce. Flora bogata między innymi w 9 gatunków storczyków. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są zagrożenia spowodowane przez wypalanie roślinności, zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, wylewanie ścieków, czyszczenie stawów i usuwanie mułu dennego, składowanie odpadów organicznych, gradacje szkodników i pożary, wyrąb drzew, usuwanie martwego drewna               z lasu, lokalizację i eksploatacja składowisk odpadów niekomunalnych, płoszenie ptaków, niszczenie gniazd, penetrowanie siedlisk, polowanie w terminach niedozwolonych. 


„Lasy Puszczy nad Drawą” (kod obszaru: PLB 320016) - obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO).  Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 170.279,00 ha. Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej                            w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej na tym terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. Melico-Fagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały swój naturalny charakter.                     W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej,. Są tu liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami. Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Jeziora                     są zróżnicowane pod względem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne               do eutroficznych. Na analizowanym obszarze występuje co najmniej 38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,14 gatunków z Polskie Czerwonej Księgi (PCK). Jedna             z najważniejszych ostoi puchacza oraz kilku gatunków ptaków drapieżnych w Polsce. Ważne zimowisko łabędzia krzykliwego (do 150 ptaków). Jedno z najważniejszych                    w Polsce lęgowisku żurawia. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej (C6) bielika (PCK) i puchacza (PCK), co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), orlik krzykliwy (PCK), lelek, muchołówka mała, rybitwa czarna, rybołów (PCK), trzmielojad i gągoł; w stosunkowo wysokich zagęszczeniach (C7) występują: bąk (PCK), dzięcioł czarny, lerka, zimorodek i żuraw. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są działania związane z eksploatacją surowców naturalnych, tj. budowa kopalni odkrywkowych, powodująca zmianę stosunków wodnych, zagrożenie eksploatacją położonego w pobliżu obszaru złoża węgla brunatnego, zabudowa rekreacyjna miejsc atrakcyjnych krajobrazowo jak również wyrąb niektórych starodrzewi i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, ograniczenie zrębów zupełnych, zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, naturalna sukcesja roślinności                           i zalesianie obszarów, na których zaniechano użytkowania rolniczego oraz rekreacja pobytowa i kłusownictwo.


„Uroczyska Puszczy Drawskiej” (kod obszaru: PLH 320046) - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO). Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 74.416,30 ha. Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Obie rzeki meandrują, a doliny obramowane są wysokimi skarpami. Na wielu odcinkach rzeki płyną szybko ze względu na duży spadek terenu. Występują tu liczne jeziora (największym z nich jest Jezioro Ostrowieckie - 370 ha), zróżnicowane pod względem trofizmu wód: od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. W lasach dominują drzewostany sosnowe, jednak duży jest udział buczyn i dąbrów, a niektóre ich płaty mają charakter zbliżony                          do naturalnego. Jest to jeden z ważniejszych obszarów w Polsce ponieważ uroczysko Radęcin w Drawieńskim Parku Narodowym i kwaśne buczyny na zboczach doliny Drawy są jednymi z nielicznych w Polsce fragmentami buczyn o zachowanej naturalnej dynamice. Dobrze zachowały się cenne siedliska przyrodnicze, w tym 23 z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu także liczne populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków - 25 z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in.: silne populacje: bobra, wydry, żółwia błotnego. Szczególnie bogata jest ichtiofauna, w tym reofilna fauna wodna, z zagrożonymi gatunkami, takimi jak: łosoś, minóg rzeczny, certa oraz stosunkowo liczne          i trwałe populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy, pstrąg potokowy i lipień. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są działania związane z rozwojem turystyki (np. rozwój turystyki, który nie uwzględnia potrzeb ochrony przyrody zabudowa, zaśmiecanie i wandalizm; nadmierna                                 i niekontrolowana turystyka kajakowa na rzekach). Poważny problem może stanowić zmiana stosunków wodnych, pozyskiwanie piasku i żwiru, zamiary budowy zbiorników wodnych (Mierzęcka Struga), wielkoprzemysłowe hodowle trzody chlewnej (Chomętowo) oraz zanieczyszczenia wód. Kłusownictwo, zwłaszcza dotyczące ryb i dużych ssaków. Gospodarka leśna wymaga dostosowania do wymogów zachowania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych; odtworzenia wymagają zasoby rozkładającego się drewna w lasach. Problemem może być spadek poziomu wód gruntowych, zagrażający ekosystemom hydrogenicznym.


Do obiektów chronionych należą też liczne pomniki przyrody. 


Tabela 17. Rejestr pomników przyrody na terenie gminy Drezdenko


		Lp.

		Nazwa pomnika przyrody
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)

		Opis pomnika przyrody

		Obwód na wysokości 1,3 m
 [cm]

		Wys. [m]

		Miejscowość, Obręb ewidencyjny

		Opis lokalizacji



		

		

		

		

		

		

		



		1.

		Aleja Modrzewia

		Modrzew europejski 


/Larix decidua / 


z uwagi na walory przyrodnicze na ochronę i miano pomnika przyrody zasługuje cała aleja – 26 osobników

		Od 178 do 300

		Od 4 do 19

		Klesno, 3

		Leśnictwo „Czarny Las” oddz.301 


b, c, d



		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Buk pospolity

		Buk pospolity /Fagus sylvatica/

		325

		30

		Karwin, 21

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 


w m. Karwin



		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Buk pospolity

		Buk pospolity /Fagus sylvatica/

		325

		30

		Karwin, 21

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 


w m. Karwin



		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Buk pospolity

		Buk pospolity /Fagus sylvatica/

		330

		30

		Karwin, 21

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 


w m. Karwin



		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Daglezja 

		Daglezja /Pseudotsuga menziesii)

		265

		25

		Grotów, 27

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 


w Grotowie



		

		

		

		

		

		

		



		6.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		540

		23

		Grotów, 27

		Drzewo rośnie 50 m od drogi leśnej w Lubiatowie



		

		

		

		

		

		

		



		7.

		Dąb bezszypułkowy 

		Dąb bezszypułkowy /Quercus petraea)/

		360

		27

		Gościm, 25

		Drzewo rośnie nad jeziorem Łąkie na skarpie 



		

		

		

		

		

		

		



		8.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		570

		27

		Zielątkowo, 24

		Drzewo rośnie przy budynku mieszkalnym nr 39 w Zielątkowie 



		

		

		

		

		

		

		



		9.

		Buk pospolity

		Buk pospolity /Fagus sylvatica/

		385

		25

		Gościm, 25

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 


w Gościmiu



		

		

		

		

		

		

		



		10.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		430

		25

		Gościm, 25

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej w Gościmiu



		

		

		

		

		

		

		



		11.

		Zywotnik olbrzymi

		Żywotnik olbrzymi /Thuja plicata/

		520

		27

		Klesno, 3

		Drzewo rośnie obok zabudowań leśniczówki, drzewo zrośnięte z trzech pni 



		

		

		

		

		

		

		



		12.

		Głaz narzutowy

		Głaz narzutowy

		750

		4

		Drezdenko, 1

		Głaz  umiejscowiony 


w Nowym Drezdenku na wysepce skrzyżowania szosy do Dobiegniewa z szosą do Krzyża. Na głazie pamiątkowa tablica z 1965 r. z okazji 1000 – lecia Państwa Polskiego.



		

		

		

		

		

		

		



		13.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		500

		28

		Goszczanowiec, 23

		Rośnie na placu przed kościołem



		

		

		

		

		

		

		



		14.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		360

		22

		Rąpin, 19

		Rośnie przy drodze asfaltowej obok kościoła



		

		

		

		

		

		

		



		15.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		550

		25

		Rąpin, 19

		Drzewo rośnie ok. 700 m na wschód od szosy Drezdenko – Międzychód na skraju lasu i ugoru



		

		

		

		

		

		

		



		16.

		Skupienie drzew  – Dąb szypułkowy – 


3 sztuki

		Skupienie drzew  – Dąb szypułkowy 


/Quercus robur/ - 3 sztuki

		395,445,590

		Od 28 


do 37

		Karwin, 21

		Rośnie ok.  150 m na północ od siedziby leśnictwa we wsi Karwin



		

		

		

		

		

		

		



		17.

		Skupisko wydm

		Skupisko wydm

		15235m²

		

		Zagórze, 5

		Skupisko wydm położonych na południowym brzegu jeziora Łubowo



		

		

		

		

		

		

		



		18.

		Klon zwyczajny

		Klon zwyczajny /Acer platanoides/

		350

		30

		Przeborowo, 31

		Drzewo rośnie przy drodze na terenie parku otaczającego stary kościółek 



		

		

		

		

		

		

		





		19.

		Wiąz pospolity 

		Wiąz pospolity 


/Ulmus minor/

		350

		30

		Przeborowo, 31

		Drzewo rośnie przy drodze na terenie parku otaczającego stary kościółek 



		

		

		

		

		

		

		



		20.

		Kasztanowiec zwyczajny

		Kasztanowiec zwyczajny 


/ Aesculus hippocastanum/

		280

		30

		Przeborowo, 31

		Drzewo rośnie na terenie posesji 


Villa Drawa



		

		

		

		

		

		

		



		21.

		Jesion wyniosły 

		Jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/

		523

		30

		Drawiny, 6

		Drzewo rośnie na terenie prywatnej posesji Drawiny 56



		

		

		

		

		

		

		



		22.

		Dąb bezszypułkowy

		Dąb bezszypułkowy /Quercus petraea/

		630

		40

		Kosin, 11

		Drzewo rośnie między budynkami gospodarczymi na  podwórzu gospodarstwa agroturystycznego 



		

		

		

		

		

		

		



		23.

		Dąb bezszypułkowy

		Dąb bezszypułkowy /Quercus petraea/

		530

		30

		Klesno, 3

		rośnie na zboczu skarpy, w odległości 


5 m od jezdni drogi Drezdenko-Strzelce Kraj.



		

		

		

		

		

		

		



		24.

		Cis pospolity

		Cis pospolity/Taxus baccata/

		

		Od 10 do 20

		Klesno, 3

		drzewiaste formy rosną w postaci szpaleru na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą posesji po wewnętrznej stronie ogrodzenia



		

		

		

		

		

		

		



		25.

		Lipa drobnolistna

		Lipa drobnolistna /Tilia cordata/

		360

		35

		Grotów, 27

		rośnie na terenie szkoły podstawowej



		

		

		

		

		

		

		



		26.

		Jesion wyniosły 

		Jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/

		270

		30

		Grotów, 27

		rośnie na terenie szkoły podstawowej



		

		

		

		

		

		

		



		27.

		Grupa drzew dwa dęby bezszypułkowe

		Grupa drzew dwa dęby bezszypułkowe /Quercus petreae/

		500.,450

		30., 40

		Goszczanowiec, 23

		rosną na terenie otwartym przy polnej drodze



		

		

		

		

		

		

		



		28.

		Lipa drobnolistna 

		Lipa drobnolistna /Tilia cordata/

		550

		20

		Drezdenko, 1

		rośnie na skwerze przy ul. Kościelnej przylegającym do kościoła parafialnego. Proponuje się nazwanie drzewa im. Ks. Feliksa Popielewicza



		

		

		

		

		

		

		



		29.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		500

		35

		Drezdenko, 1

		rośnie na terenie przedszkola na wzgórzu od strony Starej Noteci



		

		

		

		

		

		

		



		30.

		Grupa drzew - platany klonolistne 

		Grupa drzew - platany klonolistne /Plantanus acerifolia/

		Od 180 do 215

		Od 28 do 35

		Drezdenko, 1

		rosną na trawniku między jezdnią a chodnikiem na odcinku ok.


200 m między skrzyżowaniami ulic Kopernika z ogrodową i z drugiej strony 


z mulicą Milicką. Proponuje się nazwanie drzew im. Eryka Pietruszaka






		

		

		

		

		

		

		



		31.

		Cis pospolity

		Cis pospolity /Taxus baccata/ 

		

		10

		Drezdenko, 1

		cisy rosną na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Marszałkowskiej. Proponuje się nazwanie tej grupy drzew im. Antoniego Wiencławskiego



		

		

		

		

		

		

		



		32.

		Grupa drzew wierzby płaczące 

		Grupa drzew wierzby płaczące /Salix alba/

		265. 340. 347. 350. 356

		30

		Drezdenko, 1

		rosną na grobli między Starą Notecią a stawkiem w Ogródku Jordanowskim



		

		

		

		

		

		

		



		33.

		Dąb szypułkowy odm. stożkowa /Qurecus robur/

		Dąb szypułkowy odm. stożkowa /Qurecus robur/

		320

		25

		Drezdenko, 1

		rośnie przy drodze wjazdowej do młyna, przy ogrodzeniu marketu NETTO. Proponuje się nazwanie drzewa im. Witolda Zieleniewskiego



		

		

		

		

		

		

		



		34.

		Grupa drzew dwa cisy pospolite 

		Grupa drzew dwa cisy pospolite /Taxus baccata/

		

		Od 10 do 20

		Drezdenko, 1

		rosną w  odległości kilku metrów od ogrodzenia oddzielającego teren GS od ul. Niepodległości



		

		

		

		

		

		

		



		35.

		Żywotnik olbrzymi

		Żywotnik olbrzymi /Thuja plicata/

		200

		20

		Drezdenko, 1

		rośnie w  północno-wschodnim narożniku cmentarza komunalnego



		

		

		

		

		

		

		



		36.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		440

		30

		Drezdenko, 1

		rośnie przy wschodnim murze cmentarza komunalnego



		

		

		

		

		

		

		





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 


7.3. Zabytki kultury i dobra materialne



Na terenie Gminy zewidencjonowano wiele zabytków architektury. Do najważniejszych należą:


· dom w Drezdenku, ul. Kościuszki 16 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 337,


· dom w Drezdenku, ul. Kościuszki 19 - obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1127,


· budynek Liceum Medycznego w Drezdenku, ul. Kościuszki 31 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 365,


· dom w Drezdenku, ul. Krakowska 11 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1129,


· kamienica z oficynami w Drezdenku, ul. Krakowska 12a – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 428,


· dom w Drezdenku, ul. Krakowska 15 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 352;


· kamienica w Drezdenku, ul. Lwowska 6 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 450,


· zespół zabudowy w Drezdenku, ul. Łąkowa – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1147,


· dom w Drezdenku, ul. Łąkowa 11 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1134,


· dom w Drezdenku, ul. Łąkowa 6 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1133,


· kamienica w Dezdenku, Pl. Wileński 2 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 438,


· kamienica w Drezdenku, Pl. Wileński 3 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 437,


· spichlerz w Drezdenku, Pl. Wolności 11 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 24,


· fragment murów miejskich z piwnicą w Drezdenku, Pl. Wolności 12 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 55,


· kamienica w Drezdenku, Pl. Wolności 21 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 121,


· dom w Drezdenku, ul. Poniatowskiego 25 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 409,


· budynek gospodarczy i gołębnik w Drezdenku, ul. Słoneczna 1 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 408,


· zespół zabudowy w Drezdenku, ul. Wiejska – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1146, 


· dom w Drezdenku, ul. Wiejska 6 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1131,


· dom w Drezdenku, ul. Wiejska 27 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1132, 


· kamienica w Drezdenku, ul. Żeromskiego 11 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 442,


· Kordegarda w Drezdenku – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 53,


· Kościół parafialny P.W. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, Pl. Kościelny 2 – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 430,


· Szkoła Podstawowa Nr 2 (dawny pałac) w Drezdenku – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 200,


· Układ urbanistyczno – krajobrazowy w Drezdenku – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 2182,


· Młyn (wiatrak) w Goszczanowcu – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1104,


· Chałupa Nr 18 w Goszczanówku – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1105,


· Kościół filialny P.W. Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z terenem przykościelnym w Gościmiu – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr L-53,


· Kościół filialny P.W. Podwyższenia Krzyża Św. w Karwinie – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 54,


· Kościół filialny P.W. Św. Józefa w Lubiatowie – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 193,


· Kościół parafialny P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z terenem przykościelnym w Trzebiczu – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr L-52,


· Młyn – chałupa w Trzebiczu – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1122.


VIII. ANALIZA WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


8.1. Potencjalny wpływ na środowisko w przypadku braku opracowanego dokumentu

Opracowany projekt dokumentu „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 2011-2014” prezentuje kierunki działań w celu utworzenia spójnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gorzowie Wlkp. Założone cele i działania uwzględniają obowiązujące przepisy prawa a ich realizacja ma doprowadzić do stworzenia takiego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy, który będzie powodował minimalizację jego oddziaływania na środowisko. 


Brak przedmiotowego dokumentu może uniemożliwić realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy, których powodzenie uzależnione jest w głównej mierze od finansowania zewnętrznego, w tym funduszy unijnych. Brak określenia proekologicznych celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami jakimi gmina ma się posługiwać w przyszłości realizując politykę odpadową może sprawić, iż postęp          i rozwój gminy będzie odbywał się chaotycznie bez uwzględnienia potrzeb ochrony                i kształtowania środowiska.


Brak opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko będzie równoważny z brakiem realizacji celów i działań ekologicznych wskazanych w projekcie. Będzie to powodowało, iż funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie będzie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju a ponadto będzie prowadziło to do pogorszenia stanu środowiska na terenie gminy. W wyniku braku aktualizacji ww. dokumentu system gospodarki w gminie musiałby funkcjonować w jego obecnym stanie, tj.:


· Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy ograniczone zostanie           do zbierania i unieszkodliwiania odpadów gromadzonych nieselektywnie oraz          do selektywnego zbierania wyłącznie odpadów opakowaniowych i odpadów łatwych do zbycia,


· Brak jest objęcia 100% mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, co skutkuje pojawianiem się odpadów w przydrożnych rowach, lasach i obszarach nadrzecznych, brak możliwości minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,


· Brak realizacji zadań zapisanych w Planie mógłby wpłynąć na jakość selektywnego zbierania odpadów w gminie. Głównym założeniem Krajowego                                 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadów jest rozszerzenie systemów selektywnego zbierania, poprzez włączenie w to zbieranie większości rodzajów odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Z uwagi         na fakt, iż selektywna zbiórka prowadzona na terenie gminy dotyczy m.in. makulatury, szkła i tworzyw sztucznych, rozwój selektywnej zbiórki przyczyniłby się do nieznacznego wzrostu odzysku zbieranych odpadów komunalnych,


· Stosowany system selektywnego zbierania odpadów nie gwarantuje znacznego wyłączenia odpadów opakowaniowych, o czym świadczy ilość zebranych selektywnie odpadów,


· Selektywne zbieranie innych odpadów komunalnych ma niewielki zakres                 co nieznacznie wpływa na zmniejszenie masy odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowisku odpadów oraz na ograniczenie negatywnego wpływu składowanych odpadów na środowisko,


· Gospodarka odpadami komunalnymi ograniczona do obszaru gminy ogranicza techniczne możliwości prowadzenia odzysku zbieranych odpadów,


Za przeprowadzeniem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami przemawia również potrzeba dostosowywania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie                do aktualnych przepisów prawnych. Regulamin ten odnosi się również bezpośrednio           do aktualizowanego dokumentu – planu gospodarki odpadami.


8.2. Potencjalny wpływ na środowisko w wyniku realizacji ustaleń zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 2011-2014

Podstawowym celem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko jest określenie sytemu gospodarki odpadami, który przyczyni się do ograniczenia powstawania odpadów i jednocześnie będzie promował odzysk i unieszkodliwianie odpadów w sposób inny niż unieszkodliwianie poprzez składowanie.


Wdrożenie zaproponowanych w aktualizacji działań w zakresie odpadów komunalnych przyczyni się do poprawy stanu środowiska w gminie. Zmiany stanu środowiska wynikające z realizacji ustaleń projektu Planu będą następujące:


· poprawa stanu powietrza atmosferycznego – składowanie wyłącznie odpadów inertnych, z których wyłączono odpady niebezpieczne i ulegające biodegradacji, zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów po 2012 roku, wykorzystywanie technologii spełniających najlepsze dostępne techniki BAT, likwidacja „dzikich wysypisk odpadów”, uszczelnienie systemu zbierania odpadów komunalnych,


· przeciwdziałanie degradacji gleb – składowanie odpadów inertnych pozbawionych frakcji ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych, zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów po roku 2012, likwidacja i przeciwdziałanie powstawaniu „dzikich wysypisk śmieci” i niekontrolowanemu pozbywaniu się odpadów poprzez wprowadzanie systemu zorganizowanego zbierania odpadów, właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,


· poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych – jw., ograniczenie składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,


· mniejsze straty w bioróżnorodności – właściwe postępowanie ze wszystkimi wytwarzanymi rodzajami odpadów.


IX. ODDZIAŁYWANIE ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PLANIE NA ŚRODOWISKO


Do przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy Drezdenko w ramach aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Drezdenko na lata 2011 – 2014” mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest:


· Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych;


· Budowa gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON);

· Zbieranie odpadów niebezpiecznych;


9.1. Zdrowie i życie ludzi


Realizacja działań zawartych w Planie nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie ludzi. Zmniejszenie emisji substancji do powietrza spowodowanych unieszkodliwianiem wyłącznie odpadów inertnych na składowisku pozytywnie wpłynie na warunki życia mieszkańców. 


Planowany system selektywnego zbierania odpadów pozwoli na wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji niebezpiecznych i ulegających biodegradacji, co znacznie przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania unieszkodliwianych na składowiskach odpadów resztowych na stan środowiska, a poprzez to na zdrowie i życie mieszkańców. 


Budowa GPZON pozwoli na gromadzenie odpadów niebezpiecznych w sposób zorganizowany oraz ich segregację i transport zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Zorganizowany punkt stworzy szanse na pozbywanie się odpadów niebezpiecznych i problemowych w każdym momencie, a tym samym na ograniczenie nielegalnego pozbywania się tego rodzaju odpadów. Czasowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych zgodnie z zasadami ochrony środowiska znacznie zmniejszy ich negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.


Likwidacja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń powstających na składowisku odpadów oraz w miejscach nielegalnego pozbywania się odpadów pozytywnie wpłynie na stan środowiska oraz na życie i zdrowie mieszkańców.


Nie przewiduje się wzrostu negatywnych czynników związanych z gospodarką odpadami, których oddziaływanie mogłoby wpływać na ludzi.


9.2. Środowisko gruntowo - wodne


Realizacja działań związanych z gospodarką odpadami nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie Gminy przewiduje się funkcjonowanie systemu zbierania odpadów komunalnych, w związku z czym ewentualne ich oddziaływanie ograniczone zostanie do terenów zurbanizowanych (zamieszkałych). Planowana lokalizacja Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych oraz przestrzeganie zasad ochrony środowiska na składowisku odpadów nie wpłynie na wody powierzchniowe z uwagi na znaczne oddalenie od wód stojących i cieków wodnych. Rygorystyczne rozwiązania techniczne GPZON (uszczelnienie powierzchni, odbiór wód deszczowych i odciekowych, zamknięty system gromadzenia odpadów) nie wpłynie na przenikanie substancji szkodliwych do wód podziemnych. Służyć również temu będzie prowadzenie stałego monitoringu na etapie eksploatacji punktu i składowiska odpadów oraz na etapie po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji składowiska odpadów.


 Uwzględniając powyższe oraz zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów po roku 2012 pozytywnie wpłynie na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Planowane działania nie zakładają lokalizacji instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w pobliżu jezior i cieków wodnych, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na stan wód powierzchniowych. 


9.3. Powietrze atmosferyczne



Realizacja planowanych przedsięwzięć wpłynie pozytywnie na stan powietrza atmosferycznego. W związku z deponowaniem na składowisku wyłącznie odpadów pozbawionych frakcji biodegradowalnych i niebezpiecznych o małej zawartości węgla organicznego nastąpi zmniejszenie emisji gazów wysypiskowych bogatych w metan i inne szkodliwe związki chemiczne. Zmniejszy się również emisja frakcji drobnej, łatwej do roznoszenia przez wiatr.



Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w kierunku leśnym zwiększy stan drzewostanu a tym samym jego wpływ na absorpcję dwutlenku węgla.


9.4. Hałas


W związku z realizacją planowanych działań nie nastąpi zwiększenie hałasu na obszarze gminy. 



Nieznaczny wzrost natężenia hałasu nastąpi w miejscu funkcjonowanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Związane to będzie ze wzrostem natężenia ruchu sprzętu transportowego związanego z dowozem odpadów do punktu przez mieszkańców i małych i średnich wytwórców odpadów oraz z transportem zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania. Lokalizacja GPZON w oddaleniu od budynków mieszkalnych nie będzie miała wpływu na utrudnienia z tym związane. Hałas nie będzie też miał wpływu na faunę z racji oddalenia od miejsc jej żerowania.



Nieznaczne zwiększenie hałasu nastąpi też w związku z koncentracją środków transportu na drogach dojazdowych do stacji przeładunkowej.


9.5. Powierzchnia ziemi


Realizacja planowanych działań wpłynie na poprawę stanu powierzchni ziemi. Zamknięte po 2012 roku składowisko odpadów zrekultywowane będzie w kierunku leśnym i stanowić będzie nieznaczne urozmaicenie powierzchni nie powodujące utrudnień w jej eksploatacji.


Nie będą budowane nowe składowiska odpadów a tym samym nie będzie ingerencji w powierzchnię ziemi.


Nieznaczne, czasowe zmiany nastąpią w związku z budową Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Związane to będzie z wykonywaniem wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych, oraz usunięciem warstwy gleby z tego obszaru. Planowane prace nie doprowadzą do zmiany powierzchni ziemi i podwyższenia rzędnej terenu pod planowane obiekty. 


9.6. Gleba, fauna, flora i krajobraz

Na obszarze gminy występują tereny szczególnie chronione, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody. 


Planowane działania nie będą wpływać na florę, faunę i krajobraz gminy z racji znacznego oddalenia planowanych obiektów gospodarki odpadami od obszarów występowania flory i fauny. 



Ograniczenie emisji pyłów, odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, prawidłowa gospodarka odpadami na terenie obiektów oraz połączenie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie tych obiektów z drogami publicznymi eliminuje wpływ na gleby okolicznych terenów zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji systemu gospodarki odpadami.


9.7. Dobra materialne i dobra kultury



W otoczeniu planowanych obiektów systemu gospodarki odpadami nie występują żadne dobra kultury i dobra materialne, stąd ich oddziaływanie należy uznać za pomijalne.


X. POTENCJALNIE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE PLANU NA ŚRODOWISKO


Planowane przedsięwzięcia przyczynią się do pozyskania strumienia odpadów z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania, do zmniejszenia masy odpadów unieszkodliwianych na składowiskach oraz do ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Gospodarowanie odpadami w gminie Drezdenko stanowić będzie element regionalnego systemu gospodarki odpadami ograniczony jedynie do zbierania odpadów komunalnych i ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku i unieszkodliwiania. Proces odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych prowadzony będzie w instalacjach zlokalizowanych w mieście Gorzów Wlkp. Funkcjonowanie wyłącznie systemu zbierania odpadów komunalnych oraz podjęte działania nie wpłyną negatywnie na stan środowiska.



Szczegółowa analiza oddziaływania aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Drezdenko na lata 2011 – 2014”  na poszczególne elementy środowiska przedstawiona w załączniku Nr 1.


XI. MINIMALIZACJA SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO


Planowany system gospodarki odpadami na obszarze gminy Drezdenko ma na celu realizację zapisów ustawy o odpadach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz zapisów innych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami. 


Dla zminimalizowania wpływu działań wynikających z Planu na środowisko należy uwzględnić następujące elementy:


· gromadzenie odpadów przeznaczonych do przetworzenia lub unieszkodliwienia winno być prowadzone w sposób uniemożliwiający ich zagniwanie, rozkład chemiczny, fizyczny lub biologiczny;


· unieszkodliwiane winny być wyłącznie odpady przetworzone, z których wyłączono odpady nadające się do odzysku, odpady niezawierające frakcji ulegających biodegradacji oraz odpady niebezpieczne;


· zbieranie odpadów komunalnych winno być prowadzone według przyjętych zasad określających harmonogram odbierania odpadów oraz rodzaj stosowanych pojemników;


· budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych winna zapewnić realizację zasad ochrony środowiska poprzez stworzenie warunków zapobiegania emisji gazów i pyłów do atmosfery oraz wód odciekowych i opadowych do wód podziemnych,


· rekultywacja składowiska odpadów winna być prowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami i uwzględniać monitoring jego wpływu na środowisko w fazie poeksploatacyjnej;


XII. KOMPENSACJA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO


W wyniku prowadzonych działań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 2011 – 2014 nie przewiduje się znacznego oddziaływania na środowisko. Planowane działania nie wymagają kompensacji. 


XIII. PROPOZYCJE MONITORINGU


Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że realizacja zadań wynikających z Planu nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, pod warunkiem zachowania określonych zasad. Dotyczy to szczególnie częstotliwości odbioru odpadów, budowy gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, likwidacji miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów, gdzie istnieć mogą potencjalne warunki do niekontrolowanej emisji do powietrza i wód podziemnych i powierzchniowych.


O ile nie zachodzi potrzeba szczególnego monitorowania środowiska, o tyle wskazane jest:


· prowadzenie kontroli systemu zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy a w szczególności realizacji selektywnego zbierania odpadów przeznaczonych do odzysku i specjalistycznego unieszkodliwienia;


· prowadzenie ewidencji wytworzonych i przekazanych do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;


· przeprowadzanie badań składu morfologicznego odpadów przekazywanych do unieszkodliwienia na składowiskach;


· monitorowanie wód podziemnych w miejscach unieszkodliwiania odpadów resztowych (piezometry na składowisku odpadów i GPZON).


Ewidencję odpadów oraz badania składu morfologicznego odpadów i stanu wód należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i w odstępach półrocznych składać informacje do właściwego urzędu marszałkowskiego.


XIV. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM


14.1. Dane o gminie


Zgodnie z fizycznogeograficzną regionalizacją Polski gmina Drezdenko leży na terenach Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej zajmując środkową część Kotliny Gorzowskiej. 


Obszar gminy charakteryzuje się klimatem przejściowym pomiędzy chłodnym i dość wilgotnym klimatem morskim, a suchym i ciepłym klimatem charakteryzującym dorzecza środkowej Warty i środkowej Wisły. Niewielka część gminy leży na obszarze Pojezierza Myśliborskiego. Jest to obszar wydmowy na Międzyrzeczu Noteci i Warty pokryty wielkim kompleksem leśnym – Puszcza Notecka.

Pod względem użytkowania terenu gmina jest obszarem o charakterze leśno – rolniczo. Użytki rolne zajmują ok. 25% powierzchni gminy, natomiast grunty leśne ok. 63%. Taki sposób użytkowania gruntów przy niewielkiej ilość przemysłu (głównie przemysł leśny i przetwórstwo drewna) sprawia, iż jest to teren atrakcyjny dla uprawiania turystyki i rekreacji.



Na terenie gminy Drezdenko zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych. 


Występujący poziom wód podziemnych w rejonie pradoliny charakteryzuje się ciągłością poziomu wodonośnego, znaczną miąższością warstw wodonośnych (od 20 do 40 m) i wysokimi wartościami współczynnika wodoprzepuszczalności. Pradolina stanowi regionalną strefę drenażu wód podziemnych. Zasilana jest dopływem wód podziemnych z wysoczyzn oraz intensywną alimentacją wód opadowych, dzięki znacznej przewadze utworów przepuszczalnych.


Gmina Drezdenko położona jest na obszarze dwóch głównych zbiorników wód podziemnych i subzbiornika wód podziemnych:


· czwartorzędowy GZWP nr 138 Pradolina Toruń – Eberswalde – zbiornik położony w obrębie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Główny użytkowy poziom wodonośny występujący na głębokości od kilku do 40 m, posiada miąższość zmienną od kilku do 25 m. Zasoby dyspozycyjne zbiornika szacowane są na 400.000 m3/d. Średnia głębokość studni ujmujących wody zbiornika wynosi ok. 30 m. Ze zbiornika tego czerpią wodę praktycznie wszystkie ujęcia istniejące na terenie doliny Noteci,


· międzymorenowy GZWP nr 136 Dobiegniew – zbiornik o powierzchni 180 km2, o zasobach dyspozycyjnych 51 840 m3/d (M=3,33 l/s/km2). Zbiornik ma status obszaru wymagającego wysokiej ochrony (OWO). Wody podziemne tego zbiornika charakteryzują się klasą jakości Ic, czyli nieznacznie zanieczyszczonych i łatwych do uzdatniania,


· Subzbiornik nr 137 Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie – zbiornik o powierzchni 3 876 km2 w utworach piętra trzeciorzędowego, nie wyznaczono tu obszarów OWO i ONO. Na terenie Powiatu słabo rozpoznany (mała ilość otworów).

Teren gminy jest bogaty w jeziora. Na jego terenie zlokalizowanych jest 21 jezior o powierzchni pow 1 ha. Teren ten w całości leży w dorzeczu rzeki Noteć, będącej dopływem Warty. Na terenie gminy długość rzeki Noteć wynosi 13,6 km.

Gmina Drezdenko zlokalizowana jest w obrębie regionu glebowo-rolniczego Region Puszczy Nadnoteckiej. Region ten prawie w całości pokryty jest lasami. Niewielkie powierzchnie gruntów ornych to gleby kompleksu 7, wytworzone z piasków luźnych, a użytków zielonych – gleby kompleksu 2z, na glebach torfowych i murszowych, a w nielicznych przypadkach na glebach mułowo-torfowych.



Na terenie gminy Drezdenko zewidencjonowano dwa złoża kruszywa naturalnego – Lipno i Drezdenko, dwa złoża torfu – Drezdenko i Zielątkowo oraz cztery obszary górnicze:


· nazwa złoża Lipno – Niegosław: obszar górniczy Niegosław dz. nr 26/1, kopaliną są kruszywa naturalne, 


· nazwa złoża Międzychód: obszar górniczy Międzychód, kopaliną jest gaz ziemny,


· nazwa złoża Lubiatów: obszar górniczy Lubiatów I, kopalinę stanowi ropa naftowa i gaz ziemny,  


· nazwa złoża Grotów: obszar górniczy Grotów, kopalinę stanowi ropa naftowa i gaz ziemny. 


.
Gminę charakteryzuje bogata szata roślinna. Większość obszaru gminy porasta Puszcza Notecka reprezentująca dzielnicę Kotliny Gorzowskiej krainy Wielkopolsko – Pomorskiej. 


Silnie zabagniona Dolina Noteci porośnięta jest zaroślami łozy (wierzby krzaczastej) i wielogatunkowymi lasami łęgowymi. Najżyźniejsze obszary zajmują zbiorowiska wyczyńca łąkowego, kupkówki oraz tymotki i Kostrzewy łąkowej. Na łąkach torfowiskowych i obrzeżach doliny Noteci występują zbiorowiska ze śmiałkiem darniowym i kłosówką wełnistą. 


Największy kompleks leśny na terenie gminy to Puszcza Notecka. Zajmuje on piaszczyste terasy dorzecza warciańsko – noteckiego. Przeważającą część puszczy stanowią siedliska borowe, a gatunkiem lasotwórczym jest tu sosna. Rzadkie zbiorowiska liściaste spotyka się w obniżeniach terenu i na obrzeżach jezior.


Na obszarze gminy występuje bogaty świat zwierzęcy. Z uwagi na położenie doliny Toruńsko – Eberswaldzkiej na szlakach przelotów ptaków, część z nich występuje tu okresowo. Występuje tu kormoran czarny, żuraw, bielik, dzieżba srokosz, rzadko spotykana wodniczka, łabędź czarnodzioby, czapla siwa, cyraneczka, gęgawa, słonka, płaskonos, kulik wielki, kszyk i rycyk. Większość z wymienionych ptaków podlega ochronie gatunkowej i jest wpisana do tzw. „czerwonych ksiąg”.


Na obszarach leśnych występuje wiele ptaków drapieżnych – myszołów, jastrząb, krogulec. W okolicach jezior spotykana jest kania ruda i kania czarna.


Duże zalesienie gminy powoduje, że występuje tu duże bogactwo zwierząt. Obok zwierzyny płowej (jelenie, sarny, daniele) występują tu również zwierzęta drapieżne – wilk i lis.


Gminę Drezdenko obejmują również cztery obszary Natura 2000:


1. „Puszcza Notecka”

2. „Dolina Dolnej Noteci”


3. „Lasy Puszczy nad Drawą”


4. „Uroczyska Puszczy Drawskiej”


Ustanowiono też sześć rezerwatów przyrody:


 Rezerwat Przyrody „CZAPLENICE”. Rezerwat częściowo położony na półwyspie nad jeziorem Solecko i składający się z drzewostanu sosnowego naturalnego pochodzenia z domieszką buka oraz płatami brzozy i olszy. W podszycie leszczyna, głóg, jałowiec, w runie paproć, malina, rokiet, trzcinnik, trawy, a brzegiem trzcina. W 1979 r. zarejestrowano tu 24 gniazda czapli siwej. W bliskim sąsiedztwie  gnieżdżą się rozmaite ptaki drapieżne, zwłaszcza kania czarna i myszołów pospolity.


Celem ochrony jest zachowanie drzewostanu naturalnego sosnowego z kolonią czapli siwej.


Rezerwat Przyrody „CZAPLISKO”. Rezerwat  znajduje się na zachodnim brzegu jeziora Łąkie. Drzewostan – to sosna z domieszką silnie ugałęzionego dębu. Wzdłuż brzegu jeziora karłowata olcha czarna. W drzewostanie gniazduje czapla siwa. W pobliżu gnieżdżą się rozmaite ptaki drapieżne, zwłaszcza kania czarna i myszołów pospolity.


Celem ochrony jest zachowanie drzewostanu naturalnego sosnowego z kolonią czapli siwej. 


Rezerwat Przyrody „ŁABĘDZINIEC”. Rezerwat utworzono na 5-ciu wyspach położonych na jeziorze Solecko. Składa się głównie z drzewostanów olszowo-dębowo-sosnowych z domieszką buka, lipy, jaworu i brzozy z fragmentami olsu. Stan liczebny łabędzia niemego, czapli siwej i żurawia w poszczególnych latach kształtował się rozmaicie.


Celem ochrony jest zachowanie kolonii ptactwa wodnego i błotnego, a zwłaszcza łabędzia niemego, czapli siwej i żurawia. 


Rezerwat Przyrody „JEZIORO  ŁUBÓWKO”. Głównym tłem siedlisk występujących w rezerwacie jest las mieszany świeży. Przeważają drzewostany bukowo-sosnowe, w mniejszym stopniu bukowe, bukowo-grabowe, świerkowo-brzozowo-sosnowe, bukowo-dębowo-sosnowe, sosnowe, grabowo-bukowo-dębowe i olszowe. Znaczną powierzchnię zajmują gospodarcze drzewostany nasienne. Centralną część rezerwatu zajmuje jezioro Łubówko. Jest to akwen położony w głębokiej kotlinie o turkusowo-zielonej barwie wody. Jest zbiornikiem mezotroficznym wykazującym cechy oligotrofii wapiennej. Jest to zbiornik głęboki o stromych spadkach dna przy brzegach. 


Celem ochrony jest zachowanie unikalnego, urozmaiconego krajobrazu morenowego oraz buczyny pomorskiej o naturalnym charakterze.


Rezerwat Przyrody „LUBIATOWSKIE  UROCZYSKA”. Teren rezerwatu to wschodnia część mezoregionu Kotliny Gorzowskiej. Są to rozległe porośnięte lasami pola sandrowe z jeziorem Lubiatówko. Konfiguracja terenu jest bardzo urozmaicona. Lista florystyczna jest bardzo bogata i obejmuje 230 gatunków. Zbiorowiska roślinne tworzą 16 zespołów, w tym bardzo dobrze rozwinięty zespół łęgów przystrumykowych. Występują naturalne źródliska i wywierzyska. Wśród roślin chronionych znaleźć można grążela żółtego, a także paprotkę zwyczajną, kruszynę pospolitą, marzankę wonną, konwalię majową, kalinę koralową. 6 gatunków porostów występujących w rezerwacie jest ujęte na "Czerwonej liście porostów zagrożonych w Polsce"


Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, ochrona biotopu ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.


Rezerwat przyrody „GOSZCZANOWSKIE ŹRÓDLISKA”. Teren objęty ochroną to zbocza w postaci stromej skarpy opadające w ku tafli jeziora zwanego Stawem Goszczanowskim, wraz z brzegiem jeziora. W dolnej części w pobliżu brzegu wykształcony jest łęg źródliskowy.


Wyższe partie zbocza porasta las klonowo-lipowy. Brzegi Stawu Goszczanowskiego są jednym z nielicznych miejsc gdzie łęgi zachowały najbardziej puszczański charakter. Łęgi te spełniają bardzo ważną rolę biocenotyczną w krajobrazie obszarów dolinnych. Porastając miejsca źródlisk zapewniają czystość wód zasilających cieki wodne i jeziora. Spełniają rolę lasów wodochronnych.


Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych – łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.


Ustanowiono tu również trzy obszary chronionego krajobrazu:


1. „1 – Puszcza Drawska” o powierzchni na terenie gminy 9 568 ha,


2. „4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci” o powierzchni na terenie gminy 6 908 ha,

3. „6 – Pojezierze Puszczy Noteckiej” o powierzchni 12 tys. ha położony na terenie gminy Drezdenko.


Do obiektów chronionych należą też liczne pomniki przyrody i zabytki kultury i architektury. 


14.2. Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi


Aktualnie gmina Drezdenko prowadzi gospodarkę odpadami realizując to zadanie, jako zadanie własne. Odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny. Zbierane na terenie gminy zmieszane odpady komunalne kierowane są do unieszkodliwienia na składowisku odpadów w Kleśnie, zaś odpady zbierane selektywnie przekazywane są do odzysku lub specjalistycznego unieszkodliwienia do instalacji zlokalizowanych na terenie gminy i poza nią. W roku 2010 zebrano łącznie 3 530,225 Mg odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz podmiotów gospodarczych. 


Zorganizowany system zbierania odpadów komunalnych obejmuje ok. 85% mieszkańców gminy. Zbieraniem odpadów zajmuje się trzech przedsiębiorców:


· Przedsiebiorestwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 21,


· REGN-SELLS Polska Sp. z o.o., Gorzów Wlkp., ul. Garbary 6,


· VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 19.


Odpady komunalne zbierane są selektywnie. Na terenie miasta odpady zmieszane zbierane są w pojemniki 1100 litrowe w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz w pojemniki 120 – 240 litrowe będące na wyposażeniu posesji jednorodzinnych.


Odpady opakowaniowe oraz inne odpady  przeznaczone do odzysku i specjalistycznego unieszkodliwienia zbierane są w pojemniki specjalistyczne o pojemności 1100 litrów w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz worki foliowe w rejonach zabudowy jednorodzinnej.


Na terenie gminy funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych w Kleśnie oraz trzy instalacje odzysku:


· Skład Opału, Skup Złomu, Drezdenko, ul. Niepodległości 10,


· FER-COM Sp. z o.o., Drezdenko, Al. Piastów 9,


· Zakład Obrotu i Przerobu Surowców Wtórnych, Gościm 102.


 Uwzględniając wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012 szacuje się, że na terenie gminy Drezdenko powstaje łącznie 5 384 Mg odpadów komunalnych. W masie tej zawartych jest 2 687,1 Mg odpadów ulegających biodegradacji i 39,7 Mg odpadów niebezpiecznych.


Ponadto na terenie gminy w roku 2010 wytwarzanych zostało 98,9 Mg komunalnych osadów ściekowych, których zagospodarowanie należy do zadań gminy. Do odpadów niebezpiecznych zaliczyć należy również odpady azbestu i wyroby zawierające azbest, których masa na terenie gminy szacowana jest na ok. 1 360,05 Mg.


Szacuje się, że w latach następnych nastąpi znaczny wzrost ilości powstających odpadów komunalnych. Z dokonanych wyliczeń wynika, że w roku 2011 wytworzonych zostanie ok. 5 150 Mg odpadów komunalnych, a w roku 2018 – 5 610 Mg.


Wzrośnie też ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W roku 2011 powstanie ok. 2 687 Mg tego rodzaju odpadów, a w roku 2018 – 2 717 Mg.


14.3. Planowany system gospodarki odpadami dla gminy Drezdenko


Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012 Gmina Drezdenko wraz z gminami powiatu gorzowskiego i strzelecko – drezdeneckiego współtworzyć będzie regionalny system gospodarki odpadami 



Aktualnie na terenie Gminy gospodarka odpadami komunalnymi ma ograniczony charakter. W sposób selektywny zbierane są odpady opakowaniowe łatwe do zbycia recyklerom oraz, w ograniczonym zakresie, inne rodzaje odpadów przeznaczonych do odzysku lub specjalistycznego unieszkodliwienia. 


Podstawowym celem gospodarki odpadami określonym w Planie jest ograniczenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów. Cel ten będzie realizowany poprzez realizację celów cząstkowych obejmujących między innymi:


· objęcie wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych;


· stworzenie wydajnego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonych do odzysku i specjalistycznego unieszkodliwienia;


· unieszkodliwianie na składowiskach odpadów wyłącznie przetworzonych odpadów, z których wyłączono wszystkie odpady przeznaczone do zagospodarowania;


· zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Kleśnie po roku 2012;


· udział w regionalnym systemie gospodarki odpadami opartym na Zakładzie zagospodarowania Odpadów w Gorzowie Wlkp.;


· prowadzenie edukacji ekologicznej dla poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami;


· osiągnięcie stopnia zmniejszenia ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach określonego w dokumentach wyższego szczebla.


Zgodnie z przyjętymi celami określono system gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywał na obszarze całej Gminy:


System zbierania odpadów 



Powstające na terenie Gminy odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny na całym obszarze Gminy. Zbieraniem objęte będą:


· Odpady zmieszane zbierane metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej w oparciu o pojemniki dostosowane do ilości mieszkańców oraz metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej w oparciu o pojemniki 1100 litrowe;


· Selektywnie zbierane odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkła i tworzyw sztucznych metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej w oparciu o worki foliowe oraz metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej w oparciu o pojemniki 1100 litrowe; 


· Selektywnie zbierane odpady komunalne ulegające biodegradacji metodą „donoszenia” we wszystkich rejonach zabudowy na terenie gminy albo metodą „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej i metodą „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej w oparciu o pojemniki specjalistyczne typu „biotainer” o odpowiedniej pojemności. Z uwagi na niewielką ilość wytwarzanych tego rodzaju odpadów na terenach zabudowy rozproszonej wsi zrezygnowano z ich odbioru przy jednoczesnym propagowaniu kompostowania przydomowego;


· Odpady wielkogabarytowe zbierane poprzez system zbiórki okresowej według określonego harmonogramu albo poprzez punkty zbiórki odpadów;


· Odpady budowlane zbierane metodą „na telefon”;


· Odpady niebezpieczne zbierane w sposób selektywny systemem zbiórek okresowych i Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych albo poprzez sieć punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.


Zbiórką odpadów komunalnych objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy. W przypadku niepodpisania umów na usuwanie odpadów przez właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek zastępczy odbioru odpadów komunalnych przejmie Gmina. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek odbioru odpadów przez przedsiębiorców od właścicieli nieruchomości wynikać będzie z mocy ustawy.


Przyjęty w Planie system selektywnego zbierania odpadów pozwoli na wyłączenie znacznej ilości odpadów o określonych parametrach (czystość, jednorodność) przeznaczonych do odzysku i recyklingu. Taki tok postępowania z odpadami daje możliwość przetworzenia ich na produkty o określonej wartości oraz na zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów.


Z uwagi na potrzebę sprawnego funkcjonowania systemu zbierania odpadów konieczne jest prowadzenie intensywnej edukacji ekologicznej społeczeństwa.


Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych



Zbierane na terenie gminy odpady komunalne kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwienia w regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Gorzowie Wlkp.


Niepodejmowanie działań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 2011 - 2014 spowoduje znaczny wzrost ilości odpadów, a co za tym idzie wzrost ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów. Rezygnacja z objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych powodować będzie powstawanie „dzikich wysypisk odpadów” i miejsc nielegalnego zrzutu odpadów. Nieznaczna ilość selektywnie zebranych odpadów przeznaczonych do odzysku i specjalistycznego unieszkodliwienia powodować będzie wzrost opłat za składowanie odpadów oraz zagrożenie dla środowiska. Efektem będzie też nieosiągnięcie zakładanych limitów zmniejszenia masy odpadów kierowanych do unieszkodliwienia. Wiązać się to będzie z potrzebą rozbudowy istniejących składowisk odpadów i budową nowych. Zwiększy się też emisja gazów wysypiskowych wpływających na efekt cieplarniany. Składowane odpady oddziaływać też będą na wody podziemne i glebę. Zmniejszy się atrakcyjność gminy.


Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia znacznie ograniczą negatywny wpływ odpadów na wszystkie elementy środowiska. Likwidacja i rekultywacja składowiska, ograniczenie emisji substancji do powietrza znacznie poprawi jego czystość a tym samym pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców. Gospodarowanie odpadami zgodnie z przyjętymi w Planie założeniami pozytywnie wpłynie też na jakość wód podziemnych  i powierzchniowych. Poprawi się również jakość gleb z uwagi na ograniczenie pylenia cząstek stałych. Nieznaczny wpływ na gleby będzie miała budowa gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych z uwagi na konieczność usunięcia warstwy gleby związane z pracami budowlanymi. 


Realizacja zadań zgodnie z założeniami Planu nie będzie negatywnie wpływać na florę i faunę gminy oraz na zabytki i dobra kultury z uwagi na znaczne oddalenie lokalizacji GPZON od miejsc bytowania zwierząt i koncentracji występowania roślinności. Rekultywacja składowiska odpadów przyczyni się do stworzenia nowych miejsc bytowania roślin i zwierząt. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania planowanych przedsięwzięć na obszary chronione.


Dla zminimalizowania skutków funkcjonowania planowanego systemu gospodarki odpadami należy uwzględnić jednak następujące elementy:


· magazynowanie odpadów przeznaczonych do przetworzenia lub unieszkodliwienia winno być prowadzone w sposób uniemożliwiający ichrozkład fizyczny, biologiczny lub chemiczny;


· unieszkodliwiane winny być wyłącznie odpady przetworzone, z których wyłączono odpady nadające się do odzysku, odpady niezawierające frakcji ulegających biodegradacji oraz odpady niebezpieczne;


· zbieranie odpadów komunalnych winno być prowadzone według przyjętych zasad określających harmonogram odbierania odpadów oraz rodzaj stosowanych pojemników;


· rekultywacja składowiska odpadów winno być prowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami zapobiegającymi składowaniu odpadów ponad przyjęte wielkości określone w projektach;


· gminnego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych winna zapewnić realizację zasad ochrony środowiska poprzez stworzenie warunków zapobiegania emisji gazów i pyłów do atmosfery oraz wód odciekowych i opadowych do wód podziemnych.


Przewidywany brak oddziaływania zamierzeń zawartych w Planie na środowisko wiąże się jednak z potrzebą:


· prowadzenia ewidencji wytworzonych i przekazanych do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;


· przeprowadzania badań składu morfologicznego odpadów unieszkodliwianych na składowiskach;


· monitorowania wód podziemnych w miejscach unieszkodliwiania odpadów resztowych (piezometry na stacji przeładunkowej i GPGON odpadów),


· kontroli przestrzegania zasad odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez przedsiębiorców.


Ewidencję odpadów oraz badania składu morfologicznego odpadów i stanu wód należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i w odstępach półrocznych składać informacje do właściwego urzędu marszałkowskiego.








� Z danych posiadanych przez Gminę wynika, że zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych objętych jest 85% mieszkańców gminy.
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		PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 


PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY DREZDENKO NA LATA 2011-2014







Załącznik Nr 1


Analiza oddziaływania „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” na poszczególne elementy środowiska


		ELEMENTY ŚRODOWISKA

		PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO



		

		bezpośrednie

		pośrednie

		wtórne

		pozytywne

		negatywne

		skumulowane

		krótkoterminowe

		długoterminowe

		stałe

		chwilowe



		różnorodność biologiczna

		bezpośredni wpływ podczas budowy  GPZON mogących prowadzić do zmian w ekosystemie w bezpośrednim otoczeniu obiektu




		· pośredni wpływ podczas budowy GPZON mogących prowadzić do zmian w ekosystemie w bezpośrednim otoczeniu obiektu związany ze zmianami w jakości gleby 


· przywrócenie warunków bytowania roślin i zwierząt w miejscu zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów po 2012 roku



		ukształtowanie się nowych ekosystemów w wyniku zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów

		· wyłączenie odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji, których składowanie może negatywnie wpływać na środowisko,


· zbieranie wszystkich odpadów zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapobiegające powstawaniu „dzikich wysypisk odpadów”


· zbieranie odpadów niebezpiecznych w sposób kontrolowany.


· przywrócenie warunków bytowania roślin i zwierząt w miejscu zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów


· 

		możliwe zmiany ekosystemów w najbliższym otoczeniu  GPZON

		brak oddziaływania

		wpływ podczas budowy GPZON oraz podczas rekultywacji składowiska odpadów mogących prowadzić do zmian w ekosystemie




		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		wpływ podczas budowy GPZON oraz podczas rekultywacji składowiska odpadów mogących prowadzić do zmian w ekosystemie



		Natura 2000

		brak oddziaływania 

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		realizacja zadań przyczyni się do poprawy stanu środowiska w związku z likwidacją źródeł nielegalnego zrzutu odpadów




		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania



		ludzie

		lokalne utrudnienia związane z budową GPZON oraz funkcjonowaniem systemu zbierania odpadów




		- poprawa stanu środowiska w związku z likwidacją „dzikich wysypisk odpadów” i miejsc nielegalnego zrzutu odpadów


- poprawa stanu środowiska w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów

		brak oddziaływania

		· zmniejszenie oddziaływania odpadów na środowisko w związku z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów kierowanych na składowiska odpadów


· poprawa stanu środowiska w związku z likwidacją i rekultywacją składowiska odpadów 


 

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		lokalne utrudnienia związane z budową GPZON oraz funkcjonowaniem systemu zbierania odpadów

		· poprawa stanu środowiska związana z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów kierowanych na składowiska odpadów


· poprawa stanu środowiska związana z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów 

		· poprawa stanu środowiska związana z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów kierowanych na składowiska odpadów


· poprawa stanu środowiska związana z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów 

		lokalne utrudnienia związane z budową GPZON oraz funkcjonowaniem systemu zbierania odpadów



		rośliny

		bezpośredni wpływ podczas budowy GPZON mogących prowadzić do zmian w ekosystemie w otoczeniu obiektu




		pośredni wpływ podczas budowy GPZON mogących prowadzić do zmian w ekosystemie w otoczeniu obiektu




		ukształtowanie się nowych warunków  siedliskowych niektórych roślin w otoczeniu obiektów i zrekultywowanego składowiska odpadów

		poprawa jakości gleb oraz warunków siedliskowych roślin w związku z rekultywacją składowiska odpadów i likwidacją źródeł nielegalnego pozbywania się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych




		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		wpływ podczas budowy GPZON mogących prowadzić do zmian w ekosystemie w otoczeniu obiektu




		brak oddziaływania

		poprawa jakości gleb oraz warunków siedliskowych roślin w związku z likwidacją źródeł nielegalnego pozbywania się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz w związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów




		bezpośredni wpływ podczas budowy GPZON mogących prowadzić do zmian w ekosystemie w otoczeniu obiektu



		zwierzęta

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		poprawa stanu środowiska w miejscach bytowania zwierząt w związku z likwidacją źródeł nielegalnego pozbywania się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz w związku z rekultywacją składowiska odpadów




		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		poprawa stanu środowiska w miejscach bytowania zwierząt w związku z likwidacją źródeł nielegalnego pozbywania się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz w związku z rekultywacją składowiska odpadów




		brak oddziaływania



		powietrze

		bezpośredni wpływ podczas budowy GPZON oraz rekultywacji składowiska związany ze wzmożonym ruchem pojazdów i maszyn budowlanych




		brak oddziaływania

		poprawa stanu powietrza związana z likwidacją emisji pyłów i gazów

		· poprawa stanu powietrza związana z likwidacją emisji pyłów i gazów wynikających z nielegalnego pozbywania się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych


· zwiększenie terenów zielonych absorbujących dwutlenek węgla




		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		wpływ podczas budowy GPZON oraz rekultywacji składowiska odpadów związany ze wzmożonym ruchem pojazdów i maszyn budowlanych




		- poprawa stanu powietrza związana z likwidacją emisji pyłów i gazów wynikających z nielegalnego pozbywania się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych


- poprawa stanu powietrza związana z likwidacją ruchu pojazdów po zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów




		- poprawa stanu powietrza związana z likwidacją emisji pyłów i gazów wynikających z nielegalnego pozbywania się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych


- poprawa stanu powietrza związana z likwidacją ruchu pojazdów po zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów

		wpływ podczas budowy GPZON oraz rekultywacji składowiska odpadów związany ze wzmożonym ruchem pojazdów i maszyn budowlanych






		woda

		· bezpośredni wpływ podczas budowy GPZON związany z przenikaniem zanieczyszczonych wód opadowych i odcieków do wód gruntowych i powierzchniowych




		brak oddziaływania

		- ograniczenie przenikania odcieków z miejsc nielegalnego zrzutu odpadów do wód gruntowych i powierzchniowych


-ograniczenie przenikania zanieczyszczonych wód opadowych  i odcieków do wód podziemnych z terenu zrekultywowanego składowiska odpadów

		· poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych w związku z ograniczeniem odcieków z miejsc nielegalnego zrzutu odpadów i zrekultywowanego składowiska odpadów



		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		bezpośredni wpływ podczas budowy GPZON związany z przenikaniem do gruntu zanieczyszczonych wód opadowych i odcieków do wód gruntowych i powierzchniowych




		· poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych w związku z ograniczeniem odcieków z miejsc nielegalnego zrzutu odpadów i zrekultywowanego składowiska odpadów



		· poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych w związku z ograniczeniem odcieków z miejsc nielegalnego zrzutu odpadów i zrekultywowanego składowiska odpadów



		bezpośredni wpływ podczas budowy GPZON związany z przenikaniem do gruntu zanieczyszczonych wód opadowych i odcieków do wód gruntowych i powierzchniowych






		powierzchnia ziemi

		bezpośredni wpływ podczas budowy GPZON oraz rekultywacją składowiska odpadów związany z przemieszczaniem mas ziemi




		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		bezpośredni wpływ podczas budowy GPZON oraz rekultywacją składowiska odpadów związany z przemieszczaniem mas ziemi




		zmiany w ukształtowaniu terenu związane z ukształtowaniem składowiska odpadów podczas jego rekultywacji

		zmiany w ukształtowaniu terenu związane z ukształtowaniem składowiska odpadów podczas jego rekultywacji

		bezpośredni wpływ podczas budowy GPZON oraz rekultywacją składowiska odpadów wiązany z przemieszczaniem mas ziemi






		krajobraz

		brak oddziaływania




		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		powstanie terenów zielonych w miejscu zrekultywowanego składowiska odpadów

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania



		klimat

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania



		zasoby naturalne

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania



		zabytki

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania

		brak oddziaływania
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