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1.

WPROWADZENIE

1.1

Podstawa prawna opracowania

Ustawa o odpadach nakłada na organ gminy (miasta) obowiązek aktualizacji
Gminnych Planów Gospodarki Odpadami w okresach 4-letnich. Plan Gospodarki Odpadami
dla Miasta Lubaczowa został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lubaczów Nr 202/XXVII/2004
z dnia 17 grudnia 2004 r. w związku z tym, w roku 2008 upływa termin jego aktualizacji.
Gminny Plan Gospodarki Odpadami jest zgodny z obowiązującym przepisami
prawnymi z zakresu gospodarki odpadami oraz uwzględnia główne priorytety z tego zakresu
zawarte w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.
Plan uwzględnia aktualny stan gospodarki odpadami w mieście Lubaczów oraz cele i zadania
na okres 2008 – 2011 z perspektywą do 2019 r.
Rokiem bazowym jest rok 2007.
1.2

Metodyka

Do opracowania aktualizacji GPGO wykorzystano następujące źródła informacji:
1. Obowiązujące akty prawne.
2. Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004 – 2006 – Urząd
Statystyczny w Rzeszowie 2007 r.
3. Województwo Podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy -

Urząd Statystyczny w

Rzeszowie, 2007 r.
4. Wojewódzki System Odpadowy (Urząd Marszałkowski, lata 2004 – 2006).
5. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego – aktualizacja – 2007 r.
6. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla m. Lubaczowa za okres 2005 –
2006 r.
7. Zbiorcze sprawozdania z wytwarzanych odpadów z poszczególnych instalacji.
8. Ustalenia z Władzami Miasta Lubaczowa.
9. Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami.
Jako podstawę opracowania przyjęto dane uzyskane bezpośrednio od wytwórców
odpadów na terenie miasta Lubaczowa.
Grupy i rodzaje odpadów określono na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112, poz.
1206 z 2001 r.
PrzybliŜony skład morfologiczny odpadów komunalnych określono na podstawie:

6

1. Wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych przyjętym w WPGO.
2. Danych uzyskanych od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu
Sp. z o. o. w Lubaczowie
3. Z opracowań statystycznych – „Ochrona Środowiska w latach 2004 – 2006” US
Rzeszów.
W opracowaniu przyjęto dla opracowania skrót – GPGO dla Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami dla Miasta Lubaczowa na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 2019 r.
1.3

Zakres opracowania

Gminny plan gospodarki odpadami określa zgodnie z art. 15 ust. 7a ustawy o
odpadach obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze gminy z uwzględnieniem
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych
w odpadach komunalnych.
Zakres planu gminnego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia
2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami – Dz. U. Nr 66, poz. 620 i
zmiana – Dz. U. Nr 46, poz. 333 z 2006 r.
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem gminny plan gospodarki odpadami określa:
1. aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:
a) rodzaj, ilość i źródło powstawania odpadów,
b) rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku,
c) rodzaj

i

ilość

odpadów

poddanych

poszczególnym

procesom

unieszkodliwiania,
d) istniejące systemy zbierania odpadów,
e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów,
f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania,
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, z
uwzględnieniem podstawowych informacji charakteryzujących gminę i
mających wpływ na gospodarkę odpadami,
2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
3. cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,
4. działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.
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5. rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za
ich realizację,
6. sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe słuŜące realizacji
zamierzonych celów.
7. system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na
określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie
gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.
1.4

PołoŜenie geograficzne i dane gospodarcze

Miasto Lubaczów połoŜone jest na krańcach województwa podkarpackiego, w
odległości kilkunastu kilometrów od granicy z Ukrainą (obwód lwowski). Obszar miasta
zajmuje powierzchnię 25,74 km2, co stanowi ok. 2 % powierzchni powiatu lubaczowskiego.
Gmina miejska Lubaczów graniczy z gminą wiejską Lubaczów od strony północnej,
wschodniej i południowej, od zachodu z gminą Oleszyce i od północy na wąskim odcinku z
gminą Cieszanów.

Miasto Lubaczów na koniec 2007 roku liczyło 12 611 mieszkańców, co stanowi
22,1 % ludności powiatu lubaczowskiego i 0,6 % ludności woj. podkarpackiego. W roku 2007
liczba ludności zmniejszyła się o 632 osoby w porównaniu z rokiem 2003. Na przestrzeni
ostatniego dziesięciolecia obserwuje się systematyczny spadek ludności spowodowany
ujemnym saldem migracji. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 489,94 osoby i jest
najwyŜszą w całym powiecie lubaczowskim.
Reasumując Miasto Lubaczów naleŜy do najlepiej zaludnionych rejonów powiatu
lubaczowskiego.

Miasto Lubaczów charakteryzuje atrakcyjne połoŜenie geograficzne, walory
przyrodnicze i turystyczne wynikające ze zróŜnicowania rzeźby terenu. Pod względem
fizjograficznym miasto połoŜone jest na PłaskowyŜu Tarnogrodzkim wchodzącym w skład
Kotliny Sandomierskiej. W całości połoŜone jest w dorzeczu rzeki Lubaczówki i jej dopływu
Sołotwy.
Wody podziemne występują w formach pradolin związanych z obecnymi dolinami
rzecznymi. Warstwę wodonośną budują utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci
piasków i Ŝwirów. Większość wód podziemnych występuje w utworach czwartorzędowych,
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w dalszej kolejności mają znaczenie wody kredowe. Główne zasoby wodne znajdują się w
Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych Nr 428 – „Dolina Kopalna Biłgoraj – Lubaczów” o
powierzchni 376 km2, zasobach szacowanych na 38 tys. m3/d w utworach czwartorzędowych
z warstwą wodonośną na głębokości 10 – 60 m (GZWP). Pierwszy poziom wodonośny w
granicach miasta występuje płytko jako tzw. woda wierzchówkowa na głębokości 1,5 – 5,0 m
i związany jest z poziomem wody w rzece Lubaczówce. Zasoby wód podziemnych stanowią
podstawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Lubaczowa. Większość mieszkańców
miasta zaopatrywana jest w wodę ujmowaną przez studnie głębinowe ujęcia komunalnego.

NajwyŜsze partie PłaskowyŜu Tarnogrodzkiego pokrywają gleby brunatne powstałe na
piaskach zaglinionych i glinach zwałowych zlodowacenia krakowskiego oraz utworach
pyłowych pochodzenia eolicznego. W rejonie Lubaczowa brak gleb zaliczanych do I klasy
bonitacyjnej. Na tym terenie występują gleby zaliczane do II-VI klasy bonitacyjnej i są to
gleby brunatne wytworzone z piasków oraz pseudobielicowe i bielicowe wytworzone z
utworów pyłowych. Gleby klas II-III zajmują powierzchnię 864 ha i stanowią 47,3 % ogólnej
powierzchni.
Według danych na 2007 rok stan uŜytkowania powierzchni miasta Lubaczowa
przedstawia się następująco: zabudowa – 475 ha, grunty rolne – 1824 ha, lasy – 275 ha.
Powierzchnia uŜytków rolnych w Lubaczowie

wynosiła 1 824 ha, co stanowi 71 %

powierzchni miasta. W strukturze uŜytkowania gruntów rolnych w Lubaczowie 67,6 %
stanowią grunty orne (1 235 ha), sady 0,6 % (11 ha), uŜytki zielone 31,8 % (580 ha).
Lasy i grunty leśne zajmują 275 ha, co stanowi 10,7 % obszaru miejskiego i 0,2 % ogólnej
powierzchni całego powiatu lubaczowskiego.

Na terenie Miasta Lubaczów zarejestrowano szereg obiektów i zespołów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków. NaleŜą do nich historyczna sieć osadnicza z zachowanymi
urbanistycznymi układami małomiasteczkowymi, zabytkowy zespół zamkowy z parkiem,
spichlerz, kościoły, cmentarze, kapliczki oraz inne
Na szczególną uwagę zasługują: Ratusz murowany, Kościół konkatedralny, Cmentarz
Ŝydowski, Stary spichlerz z końca XVIII w. i inne.
Miasto Lubaczów zaliczane jest do obszarów posiadających stosunkowo duŜe zasoby
wód powierzchniowych. NajwaŜniejszą rzeką na terenie Miasta jest Lubaczówka, będąca
prawobrzeŜnym dopływem Sanu. Rzeka naleŜy do zasobnych w wodę, jednak związane z nią
jest zagroŜenie powodziowe.
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Miasto Lubaczów jest gminą miejską, w której dominują gospodarstwa indywidualne.
W 2007 r. funkcjonowało 3 930 indywidualnych gospodarstw domowych. W tej liczbie na
mieszkania w zabudowie wielorodzinnej przypada – 2 043 mieszkań, co stanowi – 52,0 %
ogółu gospodarstw. Na pozostałe gospodarstwa przypada ok. 40,1 % budynków
jednorodzinnych (1577) oraz zabudowy zagrodowej – 7,9 % (310). W mieści funkcjonują
gospodarstwa rolne w liczbie – 744, wśród których najwięcej - 42 %, naleŜało do grupy
gospodarstw o wielkości 1-2 ha, a zaledwie 0,6 % gospodarstw - do grupy o wielkości
powyŜej 10 ha. Przeciętnie gospodarstwo w mieście Lubaczów dysponuje powierzchnią 7,8
ha.
W 2007 roku w Lubaczowie zarejestrowanych było 944 podmiotów gospodarczych , z
czego 69 stanowiły podmioty sektora publicznego, a 875 - podmioty sektora prywatnego. Na
tle gmin całego powiatu lubaczowskiego, liczba podmiotów sektora prywatnego w
Lubaczowie jest najwyŜsza i systematycznie się zwiększa.
Struktura branŜowa podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta,
odzwierciedla

tendencje

występujące

w

gospodarce

powiatu

oraz

województwa.

Daje się zauwaŜyć wyraźny wzrost liczby podmiotów gospodarczych zajmujących się
działalnością handlową, obsługą nieruchomości, budowlaną i przemysłową. Stosunkowo
mało powstaje podmiotów produkcyjnych.
W Lubaczowie dominuje handel i usługi (naprawy). Ilość zarejestrowanych
gospodarczych z tej branŜy wynosi 327.

podmiotów

Znaczący wpływ odgrywa równieŜ obsługa

nieruchomości i firm, ilość zarejestrowanych podmiotów – 118, oraz budownictwo - 74 i
przemysł - 63.
Słabszą pozycję w Lubaczowie zajmuje transport, gospodarka magazynowa i łączność – ilość
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2007 r. wynosiła 29 oraz rolnictwo z liczbą
pomiotów - 15. Większość podmiotów gospodarczych to małe jednostki zatrudniające do 10
osób.
Przez miasto Lubaczów prowadzą drogi do przejść granicznych w Hrebennem oraz
Budomierzu.
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2.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

2.1

Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych

Ustawa o odpadach w art. 3 określa, Ŝe odpady komunalne są to odpady powstające w
gospodarstwach domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Na terenie m. Lubaczowa odpady komunalne powstają w:
1. gospodarstwach domowych,
2. obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty
turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.
Na teren miasta Lubaczowa nie są przywoŜone odpady z innych gmin.
W

okresie

obowiązywania

GPGO

w

mieście

Lubaczów

wytworzono

w

poszczególnych latach następujące ilości odpadów komunalnych:
Tab. 1. Ilość odpadów wytworzonych w mieście Lubaczów w okresie 2005 - 2007 roku

Ilość odpadów wytworzonych
Lp.

Rok

(Mg/rok)

1

2

3

1.

2005

3214,00

2.

2006

3159,00

3.

2007

2510,00

Źródło: materiały: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.
Lubaczów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu

Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe w okresie obowiązywania GPGO następuje
spadek ilości odpadów komunalnych. W porównaniu z rokiem 2003, w którym ilość odpadów
komunalnych wyniosła – 3 595 Mg, to w roku 2007 ilość ta wynosi – 2 510 Mg, czyli nastąpił
spadek ilości wytwarzanych odpadów o 1 085 Mg, tj. o ok. 30,2 %. Taka tendencja jest
wynikiem: spadku liczby ludności miasta, uboŜeniem części społeczeństwa, wprowadzaniem
oszczędności we własnych gospodarstwach, co przekłada się na spadek ilości wytwarzanych
odpadów.
Wskaźnik odpadów wytwarzanych przez mieszkańca miasta wynosi obecnie – 0,199
Mg/M/rok, w porównaniu z 2003 r. w którym wskaźnik ten wynosił – 0,271 Mg/M/rok. W
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analizowanym okresie nastąpił zdecydowany spadek ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych.
Podział

odpadów

komunalnych

na

poszczególne

podgrupy

podaje

się

z

wykorzystaniem udziałów procentowych dla tych grup odpadów zawartych w WPGO woj.
podkarpackiego w uzgodnieniu z przedstawicielem gospodarki komunalnej miasta
Lubaczowa.
Tab. 2. Udział poszczególnych rodzajów odpadów w masie wytwarzanych odpadów komunalnych w
latach 2005 - 2007

L.p.

Nazwa odpadu

Kod
odpadu

1

2

1.

20 01

3

Odpady komunalne segregowane i

Ilość odpadów w latach w Mg
2005

2006

2007

4

5

6

69,72

67,33

114,65

zbierane selektywnie
2.

Inne odpady komunalne, w tym:

3 144,28

3 091,67

2 395,35

2.1

Niesegregowane odpady komunalne, w

3 074,35

3 022,67

2 342,95

2 229,95

2 114,5

1 608,43

- z infrastruktury

844,4

908,17

734,52

2.2

Odpady z czyszczenia ulic i placów

16,2

16,0

12,0

2.3

Odpady wielkogabarytowe

53,73

53,0

40,4

3 214,00

3 159,00

2 510,00

tym:
2.1.1
2.1.2

20 03

- z gospodarstw domowych

Razem:

Jak wynika z zestawienia największy udział w masie wytwarzanych odpadów
komunalnych mają odpady komunalne niesegregowane z udziałem – 95,43 %. Równocześnie
wzrasta ilość odpadów zbieranych selektywnie z 2,17 % w 2005 r. do 4,57 % w 2007 r.
Szacunkowy skład morfologiczny odpadów w 2007 r. podaje się w oparciu o
wskaźniki zamieszczone w WPGO woj. podkarpackiego uwzględniające specyfikę miasta, w
którym funkcjonuje 744 gospodarstwa rolne na ogólną liczbę 3930 gospodarstw domowych.
Wskaźniki zweryfikowano w przedstawicielem przedsiębiorstwa świadczącego usługę
zbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu miasta. Na tej podstawie szacunkowa
ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2007 roku w mieście Lubaczów w ilości 2 510
Mg według strumieni odpadów przedstawia tabela 3.
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Tab. 3. Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów w Mg/rok

Lp.

Strumienie odpadów komunalnych

Ilość roczna

Udział procentowy

1

2

3

4

1.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

527,85

21,03

2.

Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

50,20

2,00

3.

Papier i tektura

566,00

22,55

4.

Opakowania wielomateriałowe

144,33

5,75

5.

Tworzywa sztuczne

391,31

15,59

6.

Szkło

220,88

8,80

7.

Metale

122,99

4,90

8.

Tekstylia, odzieŜ

25,10

1,00

9.

Drewno

36,90

1,47

10.

Odpady niebezpieczne

22,09

0,88

11.

Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa

402,35

16,03

2 510,00

100,00

Razem:

Drewno
1,47%
Papier i tektura
22,55%

Tworzywa sztuczne
15,59%
Odpady niebezpieczne
0,88%
Szkło
8,80%

Tekstylia, odzieŜ
1,00%

Metale
4,90%
Opakowania
wielomateriałowe
5,75%

Odpady kuchenne
ulegające
biodegradacji
21,03%

Odpady z pielęgnacji
terenów zielonych
2,00%

Odpady mineralne, w
tym frakcja popiołowa
16,03%

Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów w procentach
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Największy udział na terenie miasta Lubaczowa mają odpady papieru i tektury
22,55 % oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji ok. 21,03 %, w dalszej kolejności frakcja mineralna wraz z popiołową z lokalnych źródeł ciepła – 16,03 %.
Podany skład morfologiczny jest szacunkowy, gdyŜ brak jest badań składu
frakcyjnego odpadów wytwarzanych w mieście. Zgodnie z wymogami ustawy o odpadach
zwraca się uwagę na odpady ulegające biodegradacji oraz odpady niebezpieczne w strumieniu
odpadów komunalnych.

Odpady ulegające biodegradacji - stanowią znaczący udział w masie wytwarzanych
odpadów. Szczegółowy wykaz odpadów ulegających biodegradacji, wchodzących w skład
niesegregowanych odpadów komunalnych, wytworzonych w 2007 r. zamieszcza się w tabeli
niŜej.
Tab. 4. Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 2007 r. w Mg

Lp.

Nazwa odpadu

1

Ilość roczna
2

3

1.

Papier i tektura zbierane selektywnie (20 01 01)

7,07

2.

Tekstylia (z materiałów naturalnych) (20 01 11)

1,4

3.

Odpady z ogrodów i parków – ulegające biodegradacji (20 02

50,2

01)
4.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji wchodzące w
strumień

niesegregowanych

(zmieszanych)

527,85

odpadów

komunalnych (20 03 01)
5.
Razem

Papier i tektura

558,93
1145,42

15

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 2007 r. w
procentach
0,6%
0,1%
4,4%

48,8%

46,1%

Papier i tektura zbierane selektywnie (20 01 01)
Tekstylia (z materiałów naturalnych) (20 01 11)
Odpady z ogrodów i parków - ulegające biodegradacji (20 02 01)
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji wchodzace w strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych (20 03 01)
Papier i tektura

Z zestawienia zamieszczonego wyŜej wynika, Ŝe odpady ulegające biodegradacji
stanowią ok. 45,6 % ogólnej masy wytwarzanych odpadów komunalnych. Największy udział
w ich masie mają odpady powstające podczas przygotowania posiłków, wymienione jako
odpady kuchenne oraz odpady papieru i tektury, które razem stanowią – 94,8 % ich masy.

Odpady niebezpieczne
Gospodarstwa domowe są równieŜ wytwórcami odpadów niebezpiecznych w
strumieniu odpadów komunalnych. Wraz z odpadami komunalnymi trafiały dotychczas na
składowiska odpadów komunalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska wymienia
szczegółowo rodzaje odpadów niebezpiecznych, które występują w grupie odpadów
komunalnych. Są to odpady, w których składzie znajdują się substancje niebezpieczne typu:
toksyczne, palne, wybuchowe, Ŝrące, szkodliwe dla środowiska, biologicznie czynne, a takŜe
zakaŜone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Zgodnie z katalogiem odpadów naleŜą do
nich:
1. zuŜyte baterie i akumulatory,
2. rozpuszczalniki,
3. kwasy,
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4. alkalia,
5. odczynniki fotograficzne,
6. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
7. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
8. urządzenia zawierające freony,
9. oleje i tłuszcze inne niŜ wymienione 20 01 25, czyli inne niŜ jadalne,
10. farby, tusze, kleje lepiszcze i Ŝywice zawierające substancje niebezpieczne,
11. detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
12. przeterminowane leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
13. skaŜone opatrunki, strzykawki i inne (w tym zuŜyte pampersy),
14. drewno zawierające substancje niebezpieczne.
Dla miasta Lubaczowa przeprowadzany szacunek na podstawie danych literaturowych
oraz WPGO pozwolił na określenie ich ilości w odpadach komunalnych w wysokości około
22,09 Mg w 2007 r. Udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych ustala się na
podstawie danych zawartych w WPGO woj. podkarpackiego.
Tab. 5. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w masie
odpadów komunalnych w 2007 r.

Kod

Rodzaj odpadu

1

2

Udział

Masa w

procentowy

Mg

3

4

20 01 13*

Rozpuszczalniki

3

0,663

20 01 14*

Kwasy i alkalia

1

0,221

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

2

0,442

20 01 19*

Środki ochrony roślin np. pestycydy, herbicydy i inne

5

1,104

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

5

1,104

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

3

0,663

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niŜ jadalne

10

2,209

Farby, tusze, kleje, Ŝywice, lepiszcze zaw. substancje

35

7,732

20 01 15*

20 01 27*

niebezpieczne
20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

5

1,104

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

4

0,884

20 01 33*

Baterie i akumulatory*

12

2,651

17

20 01 35*

ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające

10

2,209

5

1,104

100

22,09

składniki niebezpieczne
20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Razem

Odpady zawierające azbest posiadają właściwości odpadów niebezpiecznych. Azbest
był szeroko stosowany w produkcji wyrobów budowlanych w tym pokryć dachowych, rur
wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kominowych, materiałów wykończeniowych
– płytek podłogowych oraz inne. Szerokie stosowanie azbestu wynikało z jego odporności na
wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów i substancji Ŝrących, a takŜe elastyczność i
inne właściwości. Włókna respirabilne azbestu zawarte we wdychanym przez człowieka
powietrzu posiadają właściwości rakotwórcze.
Na terenie miasta Lubaczowa istnieją budynki mieszkalne i gospodarcze pokryte
azbestem. Ilość pokryć dachowych zawierających azbest w 2007 r. w Lubaczowie wynosiła
170,023 Mg, co stanowiło około 4 % w skali całego powiatu lubaczowskiego. W
analizowanym okresie usunięto 226,0 Mg azbestu.
Wg informacji przekazanych przez miasto Lubaczów, z jego terenu wymagane jest
usunięcie w/w ilości odpadów zawierających azbest.
Tab. 6. Ilości pokryć dachowych zawierających azbest w mieście Lubaczowie w 2007 r.

Szacunkowe ilości materiałów
Gmina

zawierających azbest
w Mg

1

2

m. Lubaczów

170,023

Źródło – dane Urzędu Miasta w Lubaczowie

Sposób postępowania z odpadami zawierającymi azbest polega na ich składowaniu na
składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach składowisk odpadów
komunalnych. NajbliŜsze składowisko dla miasta Lubaczowa dla tego typu odpadów znajduje
się w Młynach zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno,
Skołoszów 341.
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NajwaŜniejsze problemy to:
1. Brak wdroŜonych mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych
gospodarstw domowych i związany z tym powolny proces usuwania i unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest z terenu miasta Lubaczowa.
2. Brak pełnej świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla zdrowia i Ŝycia
odpadów zawierających azbest
3. Wywóz odpadów zawierających azbest (głównie pokryć dachowych) na tzw. „dzikie
wysypiska”.
2.2

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Procesom odzysku/recyklingu w latach 2005 – 2007 poddano następujące ilości
odpadów komunalnych, wytworzonych w mieście Lubaczów wg danych Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie:
Rok 2005 – 69,72 Mg ( 2,43 % zebranych )
Rok 2006 – 67,33 Mg ( 2,39 % zebranych )
Rok 2007 – 114,65 Mg ( 5,07 % zebranych )
Rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi/ recyklingowi zestawia się w tabeli
niŜej.
Tab. 7. Ilość i rodzaj odpadów poddanych odzyskowi/recyklingowi w latach 2005 – 2007

L.p.

Rodzaj odpadu

1

2

1.

Papier i tektura

2.

Szkło

3.

Tworzywa

2005 .

2006 r.

2007 r.

Mg

%

Mg

%

Mg

%

3

4

5

6

7

8

7,07

6,17

84,93

74,08

22,65

19,75

114,65

100

69,72

100

67,33

100

sztuczne
Razem

69,72

100

67,33

100
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Ilość i rodzaj odpadów poddanych odzyskowi / recyklingowi w
latach 2005 - 2007
120
100
80
60
Mg
40
20
0

2005

2006

69,72

67,33

2007
22,65

Tworzywa sztuczne
Szkło

84,93
7,07

Papier i tektura

Systematycznie wrasta ilość i rodzaj odpadów poddawanych odzyskowi/recyklingowi,
z jednego rodzaju w 2005 r. do trzech rodzajów w 2007 r. W analizowanym okresie nie
podjęto moŜliwości kompostowania odpadów nadających się do tego celu, za wyjątkiem
kompostowni

przydomowych.

Za

WPGO

przyjmuje

się,

w

Ŝe

kompostowniach

przydomowych wykorzystano ok. 10 % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w
gospodarstwach domowych.
W tabeli niŜej podaje się stosowane procesy odzysku/recyklingu przekazanych
odpadów.
Tab. 8. Ilość i rodzaj odpadów wg procesów odzysku/recyklingu w latach 2005 – 2007

Proces

1

1

2005 .

2006 r.

2007 r.

Mg

%

Mg

%

Mg

%

2

3

4

5

6

7

29,72

25,9

R3
R5
Razem
1

69,72

100

67,33

100

84,93

74,1

69,72

100

67,33

100

114,65

100

Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z

2007 r.):
R3 – Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki
R5 – Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych
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Tab. 9. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach
2005 – 2007

Proces
Rok

Kod – rodzaj odpadu

R3

R5

1

2

3

4

2005

20 01 02 – Szkło

69,72

Razem

69,72

2006

20 01 02 – Szkło

67,33

Razem

67,33

2007

20 01 01 – Papier i tektura

7,07

20 01 02 – Szkło

84,93

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

22,65

Razem

2.3

29,72

84,93

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

W Lubaczowie jak i w całym powiecie lubaczowskim, podstawową metodą
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2005 – 2007 było ich składowanie na
składowisku odpadów komunalnych. W okresie tym na składowisku odpadów komunalnych
umieszczono:
Rok 2005 – 2 794,75 Mg ( 97,57 % odpadów zebranych)
Rok 2006 – 2 747,00 Mg ( 97,61 % odpadów zebranych)
Rok 2007 – 2 146,57 Mg ( 94,93 % odpadów zebranych)
Dla odpadów stosowany jest proces unieszkodliwiania polegający na składowaniu na
składowisku

odpadów

innych

niŜ

niebezpieczne

–

metoda

D5.

Inne

procesy

unieszkodliwiania odpadów komunalnych nie były stosowane.
Przedsiębiorstwa, które świadczą usługę unieszkodliwiania masy wytwarzanych,
zmieszanych odpadów komunalnych:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. w
Lubaczowie.
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Jarosławiu.
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2.4.

Istniejące systemy zbierania odpadów

Informacje z tego zakresu uzyskano w mieście Lubaczowie. Na terenie miasta zbiórką
odpadów komunalnych objętych było w roku 2007 – 95 % ludności. Ilości i rodzaje odpadów
zebranych selektywnie oraz zmieszanych odpadów komunalnych zamieszcza się w tabeli
niŜej.
Tab. 10. Ilość odpadów komunalnych zebranych w mieście Lubaczów w latach 2005 – 2007

Wyszczególnienie

Kod odpadu

1

1

3

Odpady zmieszane

20 03 01

Ilość odpadów w latach w Mg
2005

2006

2007

4

5

6

2 794,75

2 747,00

2 146,57

w Mg
Odpady

zebrane

selektywnie w Mg

20 01 01
20 01 02

7,07
69,72

67,33

20 01 39
Razem:
1

84,93
22,65

2 864,47

2 814,33

2 261,22

kod odpadów: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ):
20 01 01 – Papier i tektura
20 01 02 – Szkło
20 01 39 – Tworzywa sztuczne

W latach 2005 – 2007 obserwuje się spadek ilości zbieranych odpadów zgodnie z
tendencją obserwowaną w kraju i województwie. Taka tendencja jest wynikiem:
-

uboŜenia części społeczeństwa m. Lubaczowa,

-

zagospodarowaniem części odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie,

-

spalaniem w piecach odpadów posiadających właściwości palne.
Brak jest informacji odnośnie ilości odpadów wykorzystanych we własnych

gospodarstwach. Zgodnie z dokumentami wyŜszej rangi moŜna je ocenić na 10 – 20 %.

Podobnie jak w całym kraju odbywa się głównie zbiórka odpadów niesegregowanych.
Do gromadzenia odpadów powstających w zabudowie wielorodzinnej oraz w obiektach
usługowych w mieście Lubaczowie stosowane są kontenery KP-7 oraz o poj. 1100 litrów.

22

Selektywna zbiórka odpadów mających wartość uŜytkową odbywa się do pojemników
przewidzianych dla poszczególnych rodzajów odpadów. Pojemniki są rozmieszczone w
miejscach dogodnych dla mieszkańców np. obok szkół, na placach itp.
W zabudowie jednorodzinnej do zbierania odpadów są stosowane pojemniki o
pojemności 110 litrów oraz worki foliowe. Odpady zmieszane odbierane są w zaleŜności od
potrzeb z prywatnych posesji, z obiektów uŜyteczności publicznej średnio 1 raz w tygodniu.
Zbiórka odpadów obejmuje: gospodarstwa domowe, urzędy i zakłady pracy.

Zbiórka surowców wtórnych prowadzona jest najczęściej systemem pojemnikowym.
Obecnie miasto prowadzi segregację odpadów w zakresie wydzielenia i odzysku odpadowej
stłuczki szklanej, papieru oraz tworzyw sztucznych. W tym celu na osiedlach mieszkalnych
ustawione są pojemniki na wymienione odpady, z których zawartość sprzętem odbiorcy jest
dostarczana do Recykling Centrum Sp. z o.o. Recykling Szkła Opakowaniowego w
Jarosławiu. Ilość zebranej stłuczki szklanej w 2007 r. – 84,95 Mg

Zbiórka zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli w sposób
zorganizowany odbywa się sporadycznie, systemem tzw. „wystawki”. W Lubaczowie
ustalono w 2007 r. punkty odbioru zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w
następujących firmach:
1. „NEXA” Sp. z o.o. Sklep nr 15 przy ul. K. Wielkiego 2,
2. „RATEX-PLUS” Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 105,
3. „BIEDRONKA” przy ul. Mickiewicza 103
Zbiórka tekstyliów prowadzona jest za pomocą specjalistycznych pojemników oraz
akcyjnie metodą „wystawki” po wcześniejszym ogłoszeniu. Faktyczną zbiórkę wymienione
punkty rozpoczęły w 2008 r.

Baterie zbierane są od 2008 r. przede wszystkim do pojemników w szkołach, w
sklepach, a przeterminowane leki w wyznaczonych aptekach:
1. Apteka „PHARMEX” na os. Unii Lubelskiej 3c
2. Pierwsza Apteka Prywatna w Lubaczowie przy ul. Rynek 2/3.

Odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni miejskiej są deponowane na składowisku,
natomiast z pielęgnacji terenów zielonych przy prywatnych posesjach są z reguły
wykorzystane we własnym gospodarstwie. JeŜeli uwzględnimy, Ŝe 10% odpadów ulegających
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biodegradacji jest wykorzystane we własnych gospodarstwach, to udział tego rodzaju
odpadów w masie zbieranych wynosi – 1030,88 Mg w 2007 r. Po uwzględnieniu odpadów
papieru zebranych selektywnie, masa składowanych odpadów ulegających biodegradacji
wyniosła – 1023,81 Mg w 2007 r.

Odpady niebezpieczne – przeterminowane leki i zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
podano wcześniej. Inne odpady niebezpieczne typu opakowania po środkach ochrony roślin
oraz przeterminowane środki ochrony roślin są zbierane przez:
„AGRO-MAL” Jan Pokrywka i Wspólnicy Sp. J. przy ul. Baziaka 15A w Lubaczowie.
W 2007 r. zebrano – ok. 2,0 kg opakowań po środkach ochrony roślin.
2.5.

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

Na terenie miasta brak jest kompostowni lub sortowni odpadów. Brak jest równieŜ
instalacji przerobu odpadów komunalnych, natomiast eksploatowana jest instalacja do
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Dane techniczne i eksploatacyjne składowiska odpadów komunalnych w Lubaczowie:
-

rok uruchomienia – 1974,

-

planowany termin zamknięcia – koniec 2008 r.

-

powierzchnia składowiska – 5,57 ha, w tym wykorzystana – 4,97 ha wg pomiarów
geodezyjnych wykonanych w 2008 r.,

-

pojemność składowiska całkowita – 50 208,5 Mg, w tym wykorzystana – 44 800,0 Mg.
Prowadzony monitoring nie wykazuje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dla składowiska została wydana decyzja zezwalająca na unieszkodliwianie odpadów
komunalnych oraz decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska.
Eksploatowane składowisko komunalne w Lubaczowie jest wykorzystane w 87,2 % i
posiada opracowany projekt rekultywacji. Miasto wystąpiło z wnioskiem o zamknięcie
składowiska zgodnie z posiadanym projektem rekultywacji. Wg harmonogramu realizacji
zamieszczonego w projekcie, prace rekultywacyjne są przewidziane na okres 3 lat.
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2.6

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów
komunalnych

W Lubaczowie działalność polegającą na zbiórce i transporcie odpadów do miejsc ich
unieszkodliwienia obecnie prowadzi:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie,
ul. Kraszewskiego 7
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu, ul.
Przemyska 15.
2.7

Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami

Analiza

aktualnej

sytuacji

miasta

Lubaczowa

pozwala

na

sformułowanie

następujących problemów:
1. Miasto nie dysponuje badaniami ilości oraz składu wytwarzanych odpadów
komunalnych, dlatego ich ilość oraz skład oszacowano w oparciu o plany wyŜszego
rzędu. W analizowanym okresie 2005 – 2007 r. obserwuje się systematyczny spadek
ilości zbieranych odpadów.
2. Na ilość wytwarzanych odpadów na terenie miasta Lubaczowa miały wpływ m.in.:
-

uboŜenia części społeczeństwa m. Lubaczowa,

-

zagospodarowaniem części odpadów ulegających biodegradacji we własnym
zakresie,

-

spalaniem w piecach odpadów posiadających właściwości palne.

3. Na obszarze Lubaczowa zbiórką odpadów objętych jest 95 % ludności, co wskazuje
na prawie pełną organizację zbiórki odpadów od mieszkańców miasta.
4. Sposób postępowania z zebranymi w mieście Lubaczów odpadami polega na ich
unieszkodliwianiu poprzez składowanie. Miasto dysponuje własnym składowiskiem
odpadów, którego eksploatacja praktycznie została zakończona.
5. W dalszym ciągu głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest
ich składowanie na składowisku – 94,93 %. Brak instalacji odzysku odpadów
komunalnych wymuszał taki system zagospodarowania odpadów komunalnych przez
miasto Lubaczów.
6. Miasto Lubaczów systematycznie wdraŜa selektywną zbiórkę odpadów z sektora
komunalnego od 2,43 % w 2005 r. do 5,07 % w 2007 r.
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7. Zorganizowaną zbiórką objęto 95 % mieszkańców.
8. Miasto wdroŜyło system selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. W okresie do
końca 2007 r. prowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych od mieszkańców.
9. W powiecie lubaczowskim brak jest instalacji do odzysku odpadów komunalnych, a
instalacje do unieszkodliwiania odpadów nie posiadają wystarczających mocy
przerobowych.
10. Odzysk odpadów ulegających biodegradacji w 2007 r. prowadzono jedynie w
kompostowniach przydomowych, brak instalacji typu kompostownie uniemoŜliwił
prowadzenie odzysku tego typu odpadów.
11. Brak porozumienia międzygminnego nie pozwolił na zrealizowanie Powiatowego
Zakładu Zagospodarowania Odpadów, natomiast miasto samodzielnie nie było w
stanie zrealizować instalacji w tym zakresie
12. Na terenie miasta brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów niebezpiecznych,
zadanie to jest realizowane poprzez organizację punktów zbiórki odpadów od
mieszkańców
13. Aktualnie miasto nie posiada instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Do Marszałka Województwa Podkarpackiego wpłynął wniosek o zamknięcie
istniejącego składowiska.
14. Jako niekorzystny naleŜy odnotować fakt braku instalacji do przeróbki odpadów typu
sortownie, kompostownie lub do odzysku poszczególnych frakcji.
2.8

Komunalne osady ściekowe

2.8.1

Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

W ustawie z dnia 27 kwietnia z 2001 roku o odpadach wprowadzono pojęcie komunalne osady ściekowe, które oznacza odpady: pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z
komór fermentacyjnych oraz innych instalacji słuŜących do oczyszczania ścieków
komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliŜonym do składu ścieków komunalnych.
Na oczyszczalni komunalnej miasta powstają odpady w postaci: skratek, odpadów z
piaskowników, z procesów stabilizacji i odwadniania osadów. Według danych od
uŜytkownika oczyszczalni ścieków komunalnych, ilość wytworzonych osadów ściekowych w
mieście Lubaczowie w 2007 roku wyniosła 1926,0 Mg, co stanowi 4,6 % w skali
województwa podkarpackiego w porównaniu z ustabilizowanymi osadami ściekowymi, w
tym skratki stanowią – 15,0 Mg.
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Osady ściekowe z oczyszczania ścieków komunalnych charakteryzują się duŜą
zawartością substancji organicznych i związana z tym łatwością zagniwania. W skład
urządzeń komunalnej oczyszczalni ścieków wchodzi stacja przerobu osadu nadmiernego oraz
poletko ociekowe osadu. Urządzenie filtracyjne z prasą w stacji przerobu osadu nadmiernego
ma za zadanie odwodnienie osadu oraz jego higienizację przez dodatek wapna chlorowanego.
Proces odwadniania na prasie pozwala na uzyskanie uwodnienia osadu do około 74 %.
Badania zawartości metali cięŜkich oraz bakteriologiczne nie wykluczają moŜliwości
stosowania komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w rolnictwie.
Badania bakteriologiczne w osadach oczyszczalni w Lubaczowie nie wykazały obecności
organizmów chorobotwórczych. Osady mogą być równieŜ wykorzystywane do rekultywacji
terenów pod uprawy roślin nie przeznaczonych do spoŜycia i produkcji pasz oraz do celów
nie związanych z rolnictwem np. do rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów.
Osady ściekowe posiadają właściwości energetyczne. Wartość ciepła spalania dla
osadów wynosi 22 990 kJ/kg s.m (5 500 kcal/kg s.m), a dla porównania ciepło spalania węgla
kamiennego wynosi od 6 000 do 8 000 kcal/kg. Właściwości energetyczne osadów z
oczyszczalni w Lubaczowie nie są wykorzystywane.
2.8.2

Ilość osadów poddawana poszczególnym procesom odzysku

W mieście Lubaczów powstające osady ściekowe wykorzystywane są głównie na cele
nieprzemysłowe tj. do przykrywania odpadów komunalnych na składowisku lub jego
rekultywacji. W ten sposób wykorzystuje się ponad 2,65 % wytworzonych w ciągu roku
osadów ściekowych, czyli 51,0 Mg.
2.8.3

Ilość osadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Proces unieszkodliwiania osadów ściekowych jest prowadzony dla skratek oraz
ustabilizowanych osadów komunalnych z oczyszczalni ścieków. W Lubaczowie obecnie
stosowaną metodą jest składowanie na składowisku odpadów komunalnych – metoda D5. Tą
metodą unieszkodliwiane jest – 97,35 % wytwarzanych osadów ściekowych.
Miasto Lubaczów jak i cały powiat lubaczowski nie posiada instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania osadów ściekowych.
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2.8.4

Wnioski i identyfikacja problemów

NaleŜy się liczyć z faktem wzrostu ilości komunalnych osadów ściekowych. Wzrost
ten będzie wynikać przede wszystkim z konieczności zwiększenia stopnia oczyszczania
ścieków. W oparciu o analizę aktualnej sytuacji w zakresie gospodarki osadami z
oczyszczalni ścieków, ustalono następujące problemy do rozwiązania:
-

aktualnie część osadów jest wykorzystana na składowisku, a część unieszkodliwiana
metodą składowania na składowisku, co naleŜy uznać za zjawisko niekorzystne,

-

w okresie przejściowym do czasu wyboru rozwiązania docelowego osady ściekowe
będą wykorzystywane jako materiał do rekultywacji składowiska odpadów
komunalnych w Lubaczowie oraz do rekultywacji wyrobisk i nieuŜytków.

3.

PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

3.1

Prognoza demograficzna na lata 2008 - 2019

Z danych statystycznych wynika, Ŝe miasto Lubaczów charakteryzuje się wysokim
udziałem produkcyjnej grupy wiekowej – 66,8 % i niskim grupy poprodukcyjnej – 11,4 %, co
pozwala stwierdzić, Ŝe posiada dobry potencjał ludzki do rozwoju miasta.
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w skali miasta zaleŜna jest od liczby
mieszkańców oraz zmian w poziomie Ŝycia mieszkańców, które wpływają na jednostkowe
wskaźniki emisji odpadów. Zmiany z kolei wynikają głównie z przesłanek rozwoju
gospodarczo – społecznego.
Zgodnie z załoŜeniami prognozy demograficznej zawartej w „Prognozie Rozwoju
Ludności Województwa Podkarpackiego” opracowanej przez Woj. Biuro Planowania
Przestrzennego w Rzeszowie w 2003 r. przewiduje się:
-

w prognozowanym okresie w mieście Lubaczowie nie przewiduje się zmian w liczbie
ludności. Ogólna liczba ludności 12,7 tys. osób w 2005 roku zmniejszy się do 12,6
tys. osób w 2015 roku, tj. o 100 osób mniej w porównaniu z 2005 rokiem wg
prognozy Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. JeŜeli
uwzględnimy aktualny stan ludności 12,6 tys. w 2007 roku, w porównaniu z liczbą
ludności 13,2 tys. w 2003 r., to dane te wskazują na tendencję spadkową liczby
ludności w mieście Lubaczowie. W porównaniu z 2003 r. ludność zmalała o 632
osoby, czyli nastąpił spadek o 4,8 %, jeŜeli rok 2003 przyjmiemy za 100%. Dla
potrzeb niniejszego planu przyjmuje się, Ŝe będzie następować dalszy spadek
ludności miejskiej zgodnie z tendencją przyjętą w WPGO,
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-

ludność na terenie miasta Lubaczowa w prognozowanym 2019 roku stanowić będzie
ok. 21,6 %, ogółu powiatu lubaczowskiego,

-

saldo migracji wewnętrznej i zewnętrznej nie będzie mieć wpływu na ogólną liczbę
ludności w mieście Lubaczów.
Cechą charakterystyczną rozwoju demograficznego miasta Lubaczowa w latach 2008

– 2019 będzie zdecydowany spadek liczby ludności o około 50 osób średnio rocznie.
Tab. 11. Stan ludności w Lubaczowie na tle powiatu lubaczowskiego w latach 2008 – 2019

Wyszczególnienie

2007

2011

2015

2019

1

2

3

4

5

12 611

12 300

12 100

12 000

57 022

56 500

56 000

55 500

22,1

21,7

21,6

21,6

Miasto Lubaczów
Powiat lubaczowski

1)

Udział % ludności
miasta w powiecie

Uwaga:

1)

– prognozę ludności dla powiatu lubaczowskiego podano wg „Woj. Podkarpackiepodregiony, powiaty, gminy – Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2007 r.

Tab. 12. Zmiany w liczbie ludności w mieście Lubaczów w okresie 2008 - 2019

Spadek ludności w

2008 – 2011

2012 – 2015

2016 – 2019

2

3

4

- 311

- 200

- 100

liczbach bezwzględnych
1

Miasto Lubaczów

W 2007 roku w Lubaczowie przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym
wynosiła 3,17 w porównaniu z 2003 r. – 3,4 osoby. Prognoza przewiduje, Ŝe liczba ta będzie
sukcesywnie maleć do 2,9 osób średnio w 2015 r. Wśród gospodarstw najliczniejszą grupę
stanowić będą gospodarstwa 2 osobowe, których udział w ogólnej liczbie gospodarstw będzie
wynosił: w 2011 r. ok. 28 %, w 2015 r. - 29 %, a w 2019 r. - 30 %.
Zmniejszać się będzie udział gospodarstw 3 i 4 osobowych oraz większych, natomiast
wzrośnie liczba gospodarstw 1 osobowych.
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3.2

Odpady komunalne ( Grupa 20 )

3.2.1

Prognoza dotycząca ilości oraz składu odpadów

Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych oparto na WPGO woj.
podkarpackiego na lata 2007 - 2019, przyjmując następujące załoŜenia:
1. nie będą następować istotne zmiany składu morfologicznego odpadów,
2. wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów będzie wynosił 1 % rocznie.
Tab. 13. Prognozowana ilość odpadów komunalnych w m. Lubaczów (Mg)
L.p.

Nazwa odpadu

1

2

1.

Ilość odpadów w latach w Mg
2011

2015

2019

3

4

5

2 503,3

2 605,0

2 710,9

Odpady komunalne segregowane i zbierane
selektywnie

2.

Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne

3.

Odpady z ogrodów i parków

52,2

54,3

56,5

4.

Odpady z czyszczenia ulic i placów

12,5

13,0

13,5

5.

Odpady wielkogabarytowe

42,0

43,7

45,4

2 610,0

2 716,0

2 826,3

1)

Razem:

Uwaga:

1)

meble i inne odpady duŜych rozmiarów bez zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego

Odpady ulegające biodegradacji
Prognozowaną ilość odpadów ulegających biodegradacji zestawia się w tabeli niŜej.
Tab. 14. Prognozowana ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w mieście Lubaczów (Mg)
Rok
Lp.

Nazwa odpadu

1

2

2011

2015

2019

3

4

5

1.

Tekstylia (z materiałów naturalnych) (20 01 11)

1,5

1,6

1,6

2.

Odpady z ogrodów i parków – ulegające biodegradacji (20 02

52,2

54,3

56,5

549,3

571,6

594,8

589,0

612,9

637,8

1 192,0

1 240,4

1 290,7

01)
3.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji wchodzące w
strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych (20 03 01)

4
Razem

Papier i tektura, w tym zbierane selektywnie
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Odpady niebezpieczne
W Lubaczowie prognozuje się, Ŝe ilość powstających odpadów niebezpiecznych w
strumieniu odpadów komunalnych, w kolejnych latach będzie nieznacznie rosła.
W oparciu o wskaźniki zawarte w WPGO woj. podkarpackiego przyjęto dla miasta
następującą prognozę powstawania odpadów niebezpiecznych:
1. 2011 r. - 22,9 Mg,
2. 2015 r. - 23,9 Mg,
3. 2019 r. - 24,9 Mg.

Osady ściekowe
Na podstawie wskaźników zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
oszacowano, Ŝe masa osadów ściekowych w Lubaczowie w latach 2008 -2019 wzrośnie do
2150,0 Mg. W tabeli niŜej przedstawiono prognozę powstających osadów ściekowych.
Tab. 15. Prognozowana masa osadów ściekowych w m. Lubaczowie

Ilość osadów przy prognozowanym wzroście
Lata

(Mg )

1

2

2007

1926

2011

2020

2015

2100

2019

2150

Prognozowany wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych w Lubaczowie będzie
mniejszy niŜ załoŜono w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami z tego względu, Ŝe miasto
eksploatuje oczyszczalnię ścieków, do której podłączeni są praktycznie wszyscy mieszkańcy
miasta. Wzrost ilości osadów będzie wynikać ze wzrostu podmiotów gospodarczych, a takŜe
ze zwiększenia stopnia oczyszczania ścieków.

Odpady zawierające azbest
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski” zakłada realizację usuwania wyrobów azbestowych z budynków i budowli
do 2032 r. Azbest w dalszym ciągu będzie stopniowo usuwany z obiektów.
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W tabeli niŜej przedstawiono ilość odpadów zawierających azbest powstających w
wyniku usuwania wyrobów z azbestem w latach 2008 - 2032.
Tab. 16. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest

Lata
2008-2012
Miasto

2023-2032
Razem

Ilość powstających odpadów [Mg]

Lubaczów

3.2.2

2013-2022

1

2

3

4

60

60

50

170,0

Prognozowane zmiany w zakresie organizacyjnym i technologicznym

W latach 2008 – 2019 w gospodarce odpadami miasta Lubaczowa zmiany będą
obejmować:
1. rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
2. wzrastać będzie koszt unieszkodliwiania odpadów metodą składowania, m.in. ze względu
na wzrost opłat środowiskowych i koszt transportu odpadów na składowisko w Młynach,
gdyŜ dla składowiska odpadów komunalnych w Lubaczowie prowadzone będzie
postępowanie w sprawie jego zamknięcia i rekultywacji,
3. organizację międzygminnego punktu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych z
lokalizacją obok zamkniętego składowiska odpadów komunalnych,
4. objęcie 100 % mieszkańców miasta zbiórką odpadów komunalnych,
5. wprowadzanie zachęt ekonomicznych do odzysku odpadów ulegających biodegradacji we
własnych gospodarstwach,
6. udział w działaniach międzygminnych na rzecz gospodarki odpadami,
7. w wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość ekologiczna mieszkańców
miasta, co pozwoli na wprowadzanie bardziej rozwiniętych systemów gospodarki
odpadami.
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4.

CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z PODANIEM TERMINU
ICH REALIZACJI

W gospodarce odpadami komunalnymi m. Lubaczowa przyjęto następujące cele:
1.

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych –
systematycznie do końca 2019 r.

2.

Zwiększanie udziału odzysku poszczególnych frakcji odpadów komunalnych –
systematycznie do końca 2019 r.

3.

Minimalizacja

ilości

odpadów

przeznaczonych

do

unieszkodliwiania

metodą

składowania – systematycznie do końca 2019 r.
4.

Zorganizowanie międzygminnego punktu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych –
do końca 2011 r.

5.

Zamknięcie i rekultywacja miejskiego składowiska odpadów do końca 2011 r.

6.

Objęcie 100% mieszkańców miasta zbiórką odpadów komunalnych – do końca 2009 r.

7.

Systematyczne zwiększanie ilości odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów
niebezpiecznych – do końca 2019 r.

8.

Zmniejszenie

ilości

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

unieszkodliwianych przez składowanie, do poziomu zgodnego z Krajowym Planem
Gospodarki Odpadami 2010 oraz WPGO w porównaniu z rokiem 1995, a mianowicie:

9.
5.

-

w 2010 r. – nie więcej niŜ 75 %,

-

w 2011 r. – nie więcej niŜ 67%

-

w 2013 r. – nie więcej niŜ 50%,

-

w 2015 r. – nie więcej niŜ 46%,

-

w 2019 r. – nie więcej niŜ 36%.

Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85 % w roku 2015.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI

5.1

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości
oraz negatywnego oddziaływania na środowisko

W Lubaczowie dla zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych realizowane
będą następujące działania:
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1.

Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie
z odpadami, m.in. na rzecz opakowań wielokrotnego uŜytku w miejsce opakowań
jednorazowych.

2.

Promowanie wykorzystania produktów wytworzonych z materiałów odpadowych
poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne.

3.

Zamknięcie i rekultywacja komunalnego składowiska odpadów zgodnie z zatwierdzonym
projektem rekultywacji dla eliminacji jego uciąŜliwości dla środowiska.

5.2

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania

Do zadań tych będą naleŜeć:
1. Organizacja międzygminnego punktu zbiórki i segregacji oraz przeładunku odpadów z
lokalizacją obok zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.
2. Wybór

technologii

biodegradowalnej

segregacji

celem

jej

odpadów

kompostowania

umoŜliwiający
oraz

wydzielenie

moŜliwość

frakcji

unieszkodliwiania

pozostałych odpadów innymi metodami niŜ składowanie np. spalanie.
3. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonym planem gospodarki
odpadami.
4. Kontrolowanie przez miasto podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz umów zawieranych przez nich z
właścicielami nieruchomości.
5. Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzysk energii zawartej
w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.
6. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów, umoŜliwiającego wydzielenie
następujących frakcji z odpadów komunalnych:
- odpady z parków i ogrodów,
- papier i tektura,
- szkło opakowaniowe,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- zuŜyte baterie i akumulatory,
- zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, itp.)
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane.
7. Sposób zbierania odpadów musi uwzględniać technologie przekształcania odpadów w
planowanym zakładzie zagospodarowania odpadów w Młynach ( ZZO ), do którego
odpady będą kierowane.
8. Organizacja nowych oraz rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w
szczególności odpadów niebezpiecznych od mieszkańców, w oparciu o:
-

funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów (np. przeterminowane leki, baterie, akumulatory,
oleje odpadowe i inne),

-

funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów utworzone przez
organizacje odzysku lub przedsiębiorców np. zuŜytych pojazdów,

-

stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

-

regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich
selektywną zbiórkę przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

9. Zapewnienie transportu selektywnie zebranych odpadów, w sposób zapobiegający ich
zmieszaniu.
10. Współpraca samorządu miasta z zakładami przemysłowymi oraz organizacjami odzysku
w celu stymulacji rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce
wtórne.
11. Gospodarka odpadami miasta Lubaczowa będzie oparta o planowany Zakład
Zagospodarowania Odpadów – „Młyny – Jarosław – Przemyśl” (ZZO), w którym będą
przyjmowane i przetwarzane odpady komunalne.
Zgodnie z WPGO dla woj. Podkarpackiego miasto Lubaczów znajduje się w zasięgu
działania planowanego, ponadgminnego zakładu zagospodarowania odpadów – ZZO „Młyny
– Jarosław – Przemyśl”. Istniejące składowisko odpadów komunalnych w Lubaczowie, jako
nie spełniające obowiązujących wymogów prawnych dla tego typu instalacji zostało
zamknięte, z planowanym terminem zakończenia prac rekultywacji w 2011 r.
Z obowiązującego planu gospodarki odpadami dla miasta Lubaczowa, miasto wybrało
wariant II polegający na:
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organizacji zbiórki odpadów i wywozu poza granice miasta i powiatu do uzgodnionego
zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZO). W ramach tego wariantu
planowana jest budowa międzygminnego punktu zbiórki i segregacji oraz przeładunku
zmieszanych
komunalnych.

odpadów

komunalnych

obok

zamkniętego

składowiska

odpadów
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5.3

Działania

zmierzające

do

redukcji

ilości

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

Niezbędne działania z tego zakresu wynikają z celów, jakie przyjęto dla tej frakcji
odpadów komunalnych. W okresie obowiązywania GPGO ilość odpadów ulegających
biodegradacji, unieszkodliwianych metodą składowania winna ulec ograniczeniu do 36 % ich
masy w 2019 r. w porównaniu do roku 1995.
Do realizacji tego zadania będą prowadzone działania:
1. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie
kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznej do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
2. Współpraca z instalacjami zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji na
terenie woj. podkarpackiego.
3. W ramach rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów, umoŜliwienie
wydzielenia frakcji odpadów ulegających biodegradacji z odpadów komunalnych, z
dostosowaniem systemu zbiórki do technologii ich zagospodarowania.
4. Wspieranie lokalnych podmiotów gospodarczych w organizacji nowych oraz rozwoju
istniejących systemów zbierania odpadów, w tym m.in. odpadów ulegających
biodegradacji.
6.

RODZAJ I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ INSTYTUCJE
ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ

W tabeli niŜej zamieszczono harmonogram działań w sektorze komunalnym, a w
tabeli następnej planowane koszty inwestycyjne w mieście Lubaczów wynikające z
załoŜonych działań w planie.
Tab. 17. Harmonogram realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

L.p.

Rok

Zakres

Wykonawca

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami:
1

1.

2

3

Działania

Wspieranie

ciągłe

ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania
odpadów,

wdraŜania

4

w

tym

efektywnych

technologii

ekonomicznie

pozwalających

i

na

odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach

Miasto
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termicznego i biochemicznego ich przekształcania
2.

Burmistrz Miasta

Działania

Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z

ciągłe

miejsc na ten cel nieprzeznaczonych

3.

2008, 2012

Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami

Burmistrz Miasta

4.

2009,

Sporządzanie sprawozdań z realizacji gminnego planu

Burmistrz Miasta

2011,

2013, 2015

gospodarki odpadami
Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

1

1.

2

3

4

Działanie

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych

Miasto przy współpracy

ciągłe

promujących właściwe postępowanie z odpadami

z organizacjami

komunalnymi

odzysku, organizacjami
ekologicznymi, mediami

2.

Działanie

Kontrolowanie przez miasto wypełniania warunków i

ciągłe

ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom

Miasto

odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości
3.

4.

5.

Działanie

Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania

Miasto, podmioty

ciągłe

odpadów komunalnych

gospodarcze

Działanie

Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z

Miasto

ciągłe

uchwalonym planem gospodarki odpadami

Działanie

Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli

ciągłe

nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność

Miasto

odbierania odpadów komunalnych
6.

Działanie

Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych w wydanych

ciągłe

zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w

Miasto

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
7.

Działanie

Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i

ciągłe

ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania

Miasto

odpadów, w tym technologii pozwalających na odzysk
energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i
biochemicznego ich przekształcania
8.

Działanie

Współpraca samorządu miasta z organizacjami odzysku i

ciągłe

przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku

Samorząd miasta

surowców wtórnych i produktów zawierających surowce
wtórne
9.

10.

Miasto

Działanie

BieŜąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania

ciągłe

odpadów tzw. dzikie wysypiska

2008 – 2011

Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami

Miasto, Związek Gmin

komunalnymi

Ziemi Lubaczowskiej
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11.

2008 – 2011

Budowa Międzygminnego Punktu Zbiórki i Segregacji

Miasto

Odpadów obok zamkniętego składowiska odpadów
12.

2008 – 2011

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów

Miasto

komunalnych
13.

2011

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających

Miasto, Związek Gmin

biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie do

Ziemi Lubaczowskiej,

67% ich masy w stosunku do ilości tych odpadów
wytworzonych w mieście w 1995 r.
14.

2015

Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85%

Miasto

ilości wytworzonych odpadów
15.

2015

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających

Miasto, Związek Gmin

biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie do

Ziemi Lubaczowskiej,

46% ich masy w stosunku do ilości tych odpadów
wytworzonych w mieście w 1995 r.
16.

2019

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających

Miasto, Związek Gmin

biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie do

Ziemi Lubaczowskiej,

36% ich masy w stosunku do ilości tych odpadów
wytworzonych w mieście w 1995 r.
Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi:
1

1.

2

Działanie
ciągłe

3

Rozwój istniejącego systemu zbierania odpadów

4

Burmistrz Miasta

niebezpiecznych, w tym odpadowych olejów ze źródeł
rozproszonych

2.

2008 – 2019

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem,

Burmistrz Miasta

określonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

7.

SPOSOBY FINANSOWANIA, W TYM INSTRUMENTY FINANSOWE SŁUśĄCE
REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM HARMONOGRAMU
URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ICH ŹRÓDEŁ

W tabeli niŜej podaje się koszt realizacji poszczególnych zadań ujętych w gminnym
planie gospodarki odpadami na najbliŜsze lata. Zgodnie z harmonogramem planu, zadania
podzielono na:
1. zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami,
2. zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
3. zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
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Tab. 18. Szacunkowy koszt zadań ogólnych z zakresu gospodarki odpadami w latach 2008 – 2019

Lp.

Nazwa zadania

Jednostka

Okres

odpowie-

realizacji

dzialna
1

2

1.

Wspieranie

Koszty w latach realizacji (tys. zł)

finansowania
ogółem

3

4

Miasto

Działanie

Źródła

2008 - 2011
7

2012 - 2019
8

9

wdraŜania
efektywnych
ekonomicznie i

W ramach działalności własnej

ciągłe

ekologicznie
technologii odzysku
i unieszkodliwiania
odpadów, w tym
technologii
pozwalających na
odzyskiwanie
energii zawartej w
odpadach w
procesach
termicznego i
biochemicznego ich
przekształcania
2.

Wydawanie decyzji

Burmistrz

Działanie

w sprawie usuwania

Miasta

ciągłe

odpadów z miejsc

W ramach działalności własnej

na ten cel
nieprzeznaczonych
3.

Aktualizacja

Burmistrz

gminnego planu

4.

2008, 2012

10,0

5,0

5,0

Miasta

Środki własne,
Gminny Fundusz

gospodarki

Ochrony

odpadami

Środowiska
5,0

2,5

2,5

Środki własne,

Sporządzanie

Burmistrz

W latach:

sprawozdań z

Miasta

2009,

Gminny Fundusz

realizacji gminnego

2011,

Ochrony

planu gospodarki

2013,

Środowiska

odpadami

2015
Razem:

15,0

7,5

7,5
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Tab. 19. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2008 - 2019

Nazwa zadania
Lp.

Jednostka

Okres

odpowie-

realizacji

Koszty w latach realizacji

Źródła

( tys. zł)

finansowania

dzialna
ogółem
1

1.

2

Prowadzenie

3

4

2008-2011 2012-2019
7

8

Miasto przy

9

Środki własne ,

działań

współpracy z

edukacyjno-

organizacjami

Działanie

fundusze ochrony

odzysku,

ciągłe

środowiska

informacyjnych
promujących
właściwe

13,0

4,0

9,0

fundusze UE,

ekologicznymi
mediami

postępowanie z
odpadami
komunalnymi
2.

Kontrolowanie

Miasto

Działanie
ciągłe

przez miasto
wypełniania

W ramach działalności własnej

warunków i
ustaleń zawartych
w wydanych
zezwoleniach
podmiotom
odbierającym
odpady
komunalne od
właścicieli
nieruchomości
3.

Prowadzenie

Miasto,

Działania

selektywnego

podmioty

ciągłe

zbierania i
odbierania
odpadów
komunalnych

gospodarcze

60,0

20,0

40,0

Środki własne,
fundusze UE,
fundusze
ochrony
środowiska
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4.

Zapewnienie

Miasto

przepływu

Działania
ciągłe

strumieni

W ramach działalności własnej

odpadów zgodnie
z uchwalonym
planem
gospodarki
odpadami
5.

Kontrolowanie

Miasto

stanu

Działania
ciągłe

zawieranych

W ramach działalności własnej

umów przez
właścicieli
nieruchomości z
podmiotami
prowadzącymi
działalność
odbierania
odpadów
komunalnych
6.

Kontrolowanie
zgodności ustaleń
zawartych w
wydanych
zezwoleniach
podmiotom
prowadzącym
działalność w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości

Miasto

Działania
ciągłe
W ramach działalności własnej
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7.

Wspieranie

Miasto

Działania
ciągłe

wdraŜania
efektywnych

W ramach działalności własnej

ekonomicznie i
ekologicznie
technologii
odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów, w tym
technologii
pozwalających na
odzysk energii
zawartej w
odpadach w
procesach
termicznego i
biochemicznego
ich
przekształcania
8.

Współpraca
samorządu miasta

Samorząd

Działania

miasta

ciągłe

z organizacjami

W ramach działalności własnej

odzysku i
przemysłem w
celu stymulowania
rozwoju rynku
surowców
wtórnych i
produktów
zawierających
surowce wtórne
9.

BieŜąca likwidacja

Miasto

miejsc

Działania

50,0

20,0

ciągłe

30,0

Środki własne,
fundusze UE,

nielegalnego

fundusze

składowania

ochrony

odpadów tzw.

środowiska

dzikie wysypiska
10.

Tworzenie
regionalnych
systemów

Miasto, Związek

2008 –

Gmin Ziemi

2011

Lubaczowskiej

8,5

8,5

Środki własne,
fundusze UE,
fundusze

gospodarki

ochrony

odpadami

środowiska

komunalnymi
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11.

Budowa

Miasto

Międzygminnego

2008 –

10 000,0

10 000,0

2011

fundusze UE,

Punktu Zbiórki i

12.

fundusze

Segregacji

ochrony

Odpadów

środowiska

Zamknięcie i

Miasto

rekultywacja

2008 –

6 000,0

6 000,0

2011

składowiska

fundusze

odpadów

ochrony

Zmniejszenie
ilości odpadów
komunalnych

środowiska
Miasto, Związek

2011

W ramach pkt. 11

Gmin Ziemi
Lubaczowskiej

ulegających
biodegradacji
unieszkodliwianyc
h przez
składowanie do
67% ich masy w
stosunku do ilości
tych odpadów
wytworzonych w
mieście w 1995 r.
14.

Zmniejszenie

Miasto

2014

W ramach pkt. 1 – 11 i 13 - 15

Miasto, Związek

2015

W ramach pkt. 11

masy
składowanych
odpadów do max.
85% ilości
wytworzonych
odpadów
15.

Środki własne,
fundusze UE,

komunalnych
13.

Środki własne,

Zmniejszenie
ilości odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
unieszkodliwianych przez
składowanie do
46% ich masy w
stosunku do ilości
tych odpadów
wytworzonych w
mieście w 1995 r.

Gmin Ziemi
Lubaczowskiej
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16.

Miasto, Związek

Zmniejszenie

2019

W ramach pkt. 11

Gmin Ziemi

ilości odpadów

Lubaczowskiej

komunalnych
ulegających
biodegradacji
unieszkodliwianych przez
składowanie do
36% ich masy w
stosunku do ilości
tych odpadów
wytworzonych w
mieście w 1995 r.

Razem:

16 131,5

16 052,5

79,0

Tab. 20. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
w latach 2008 - 2019

Nazwa zadania
Lp.

Jednostka

Okres

odpowie-

realizacji

dzialna
2

3

4

1.

Rozwój istniejącego

Burmistrz

Działania

Miasta

ciągłe

Źródła
finansowania

ogółem

1

systemu zbierania

Koszty w latach realizacji (tys. zł)

9,5

2008 - 2011

2012 - 2019

7

8

9

4,5

5,0

Środki własne,
Gminny

odpadów

Fundusz

niebezpiecznych, w

Ochrony

tym odpadowych

Środowiska

olejów ze źródeł
rozproszonych
2.

Realizacja zadań w

Burmistrz

2008 -

Miasta

2019

zakresie

70,0

25,0

45,0

Środki własne,
Gminny

gospodarowania

Fundusz

azbestem,

Ochrony

określonych w

Środowiska,

Programie usuwania

środki

azbestu i wyrobów

właścicieli

zawierających

obiektów

azbest stosowanych
na terytorium Polski
Razem:

79,5

29,5

50,0
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8.

SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW

8.1

Wskaźniki monitorowania planu

Ocena realizacji planu gospodarki odpadami będzie prowadzona na podstawie danych
uzyskanych od podmiotów prowadzących działalność odbierania odpadów komunalnych, od
właścicieli nieruchomości oraz własnych danych miasta Lubaczów. Do oceny planu podano
podstawowe wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami w tabeli niŜej.
Tab. 21. Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami

L.p.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość wskaźnika w roku

Źródło
danych

2007

2011

2015

2019

6

7

8

Odpady komunalne
1

1.

2

Odsetek mieszkańców miasta

3

4

5

%

Miasto

95

Mg

Miasto

2 146,57

%

Miasto

94,93

Mg

Miasto

114,65

%

Miasto

5,07

Mg

Miasto

114,65

%

Miasto

5,07

%

Miasto

0

Mg

Miasto

7,07

objętych zorganizowaną
zbiórką odpadów
komunalnych
2.

Masa zebranych odpadów
komunalnych zmieszanych

3.

Odsetek odpadów
komunalnych zebranych jako
zmieszane

4.

Masa odpadów komunalnych
zebranych selektywnie

5.

Odsetek odpadów
komunalnych zebranych
selektywnie

6.

Masa odpadów komunalnych
poddana odzyskowi

7.

Odsetek odpadów
komunalnych poddanych
odzyskowi

8.

Odsetek odpadów
komunalnych poddanych
przetworzeniu termicznemu

9.

Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
zagospodarowana metodami

48

innymi niŜ składowanie
10.

Masa odpadów komunalnych

Mg

Miasto

1023,81

%

Miasto

99,5

Mg

GPGO

22,09

szt.

Miasto

6

ulegających biodegradacji
składowana na składowiskach
odpadów
11.

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

12.

Masa wytworzonych odpadów
niebezpiecznych w strumieniu
odpadów komunalnych – dane
szacunkowe

13

Liczba punktów zbierania
odpadów niebezpiecznych

8.2

Ocena realizacji zamierzonych celów

Cele przyjęte w GPGO są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Obowiązki właścicieli nieruchomości oraz zadania gmin dotyczące sposobu postępowania z
odpadami oprócz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, określa równieŜ ustawa z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jej zmiana z dnia 23
czerwca 2006 r.
Zgodnie z zapisami tej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w mieście naleŜy do
zadań własnych miasta. Realizacja celów zawartych w planie pozwoli miastu Lubaczów na:
1. tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymanie porządku i
czystości

poprzez:

organizację

selektywnej

zbiórki

odpadów

komunalnych,

zapewnienie transportu zebranych odpadów, budowę i eksploatację obiektów
słuŜących gospodarce odpadami komunalnymi,
2. zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych m.in. przez
ustawienie urządzeń na chodnikach do gromadzenia odpadów,
3. objęcie 100 % mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów,
4. rozwój systemów selektywnej zbiórki, segregacji i magazynowania odpadów
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz współpracy z przedsiębiorcami
podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,
5. prowadzenia ewidencji punktów zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.
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Szczegółowo zadania z tego zakresu rada miasta ustaliła w drodze uchwały, która
równocześnie ustala górne stawki opłat dla właścicieli nieruchomości związane z usuwaniem
odpadów. W związku z GPGO moŜe zostać wprowadzona aktualizacja uchwały polegająca na
zróŜnicowaniu stawek dla odpadów zbieranych selektywnie.
Miasto Lubaczów dysponuje środkami gminnego funduszu ochrony środowiska,
którego środki mogą być przeznaczane na gospodarkę odpadami.
9.

WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu gospodarki
odpadami dla miasta Lubaczowa wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska – (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. z późn. zm.).
Jej zakres jest określony w ar. 41 ust. 2 cytowanej ustawy.
Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami (GPGO) dla miasta Lubaczowa pod
względem zawartości odpowiada obowiązującym wymogom stawianym gminnym planom
gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim:
1. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – Dz. U. Nr 39, poz.
251 z 2007 r.),
2. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) oraz zmiana z
dnia 13 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 333).

Głównymi częściami składowymi projektu GPGO są:
1. Charakterystyka miasta Lubaczowa.
2. Przedstawienie oraz ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi, z
uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych
3. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równieŜ wynikające
ze zmian demograficznych i gospodarczych.
4. Cele w zakresie gospodarki odpadami i proponowane terminy ich realizacji.
5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym
obejmujące: zapobieganie wytwarzaniu odpadów, zmierzające do ograniczenia ich
ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, wspomagające selektywną
zbiórkę, transport i odzysk oraz unieszkodliwianie, ograniczenie ilości odpadów
biodegradowalnych kierowanych do składowania.
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6. Projektowany system gospodarki odpadami wraz z harmonogramem realizacji
przedsięwzięć z tego zakresu.
7. Sposób finansowania planowanych działań w gospodarce odpadami.
8. System monitoringu i oceny realizacji celów zawartych w GPGO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami GPGO dla miasta Lubaczowa obejmuje
odpady komunalne z terenu miasta, z innych gmin odpady nie są przywoŜone. W masie
odpadów komunalnych wydzielono frakcje odpadów ulegających biodegradacji oraz
odpadów niebezpiecznych.
Do przeprowadzenia analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami wykorzystano
dane

podmiotów

prowadzących

działalność

zbiórki,

transportu

oraz

odzysku

i

unieszkodliwiania odpadów. Dane odnośnie selektywnej zbiórki uzyskano równieŜ od
samorządu miasta Lubaczów. Jako uzupełnienie posłuŜyły dane Urzędu Statystycznego w
Rzeszowie.

Szacunkowy skład morfologiczny wytwarzanych odpadów komunalnych określono na
podstawie wskaźników przyjętych w WPGO oraz danych literaturowych.

Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Lubaczowa jest powiązany
z następującymi dokumentami o charakterze planistycznym:
1. Aktualizacją planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.
2. Strategią rozwoju powiatu lubaczowskiego.

W pracach nad aktualizacją planu przyjęte cele gospodarki odpadami są zgodne z
wojewódzkim planem gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego.

Ocenia się, Ŝe realizacja planu pozwoliła na objęcie zbiórką w 2007 r. – 95 %
mieszkańców miasta, czyli znaczna ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ilości
2 261,22 Mg została zebrana. W okresie obowiązywania planu nastąpił spadek ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych z 3 595 Mg w 2003 r. do 2 510,0 Mg w 2007 r. Spadek
moŜe być równieŜ wynikiem wykorzystania niektórych frakcji odpadów komunalnych przez
mieszkańców miasta we własnym zakresie, np. kompostowanie odpadów zielonych i
kuchennych, spalanie odpadów drewna, papieru i tworzyw sztucznych, co w przypadku
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tworzyw sztucznych jest procesem bardzo niebezpiecznym dla środowiska ze względu na
emisję chloru, dioksyn i furanów.
WdroŜono równieŜ selektywną zbiórkę frakcji odpadów nadających się do odzysku ze
strumienia odpadów komunalnych. System selektywnej zbiórki obejmuje coraz większą ilość
i rodzaj odpadów od 2,43 % w 2005 r. do 5,07 % w 2007 r.
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Lubaczowie
jest

nadal

składowanie

na

składowisku

odpadów

komunalnych.

W

roku

2007

unieszkodliwiono w ten sposób 2 146,57 Mg odpadów, co stanowiło – 85,5 % masy
wytworzonych odpadów.
Na terenie miasta funkcjonowało dotychczas 1 składowisko odpadów komunalnych.
Aktualnie zostały wdroŜone procedury zamknięcia składowiska i jego rekultywacji. Brak jest
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniających obowiązujące
wymogi z zakresu ochrony środowiska na terenie miasta Lubaczowa.
Odzysk odpadów ulegających biodegradacji prowadzono tylko przez wydzielenie
frakcji papieru z odpadów komunalnych w 2007 r. na poziomie 0,5 % masy tych odpadów (w
stosunku do 1995 r.). Brak jest moŜliwości oszacowania ilości odpadów ulegających
biodegradacji

kompostowanych

oraz

wykorzystanych

do

Ŝywienia

zwierząt

w

indywidualnych gospodarstwach. Zbyt mała ilość odpadów ulegających biodegradacji
poddanych odzyskowi wskazuje, Ŝe moŜe być zagroŜone osiągnięcie wymaganych poziomów
redukcji ilości tych odpadów komunalnych kierowanych na składowiska.
Komunalne osady wytworzone w oczyszczalni ścieków były częściowo wykorzystane
na składowisku do przykrywania odpadów komunalnych – 2,65 %, a znaczna ich część była
składowana – 97,35 %. Taki sposób postępowania z osadami naleŜy uznać za mało korzystny
dla środowiska.

Przyjęte w projekcie aktualizacji Planu zadania i rozwiązania wpływać będą na
zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami w wyniku:
1. rozbudowy systemu selektywnej zbiórki frakcji odpadów uŜytkowych z odpadów
komunalnych (szkło, metale, papier i tektura, tworzywa sztuczne, organiczne) i
przekazywanie ich od odzysku,
2. znacznego ograniczenia masy odpadów składowanych,
3. zamknięcia istniejącego składowiska odpadów komunalnych oraz przeprowadzenie
jego rekultywacji,
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4. budowy międzygminnego punktu zbiórki i segregacji oraz przeładunku odpadów
komunalnych przed ich dalszym transportem do planowanego ZZO „Młyny –
Jarosław – Przemyśl”, celem

wyeliminowania składowania odpadów nie

przetworzonych oraz składowania wyłącznie frakcji odpadów wcześniej sortowanych
o zmniejszonej zawartości składników biologicznie rozkładalnych, a tym samym
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i uciąŜliwości dla środowiska,
5. objęcia 100 % mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów,
6. uczestniczenia w ponadgminnych działaniach na rzecz ograniczenia ilości i
uciąŜliwości dla środowiska odpadów komunalnych,
7. wydzielenia odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych przez organizację
lokalnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Zamknięcie i rekultywacja istniejącego składowiska odpadów komunalnych będzie
mieć korzystny wpływ na środowisko.
Na terenie powiatu oraz województwa podkarpackiego musi powstać sprawnie
funkcjonujący system firm – odbiorców zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem
zebranych selektywnie frakcji odpadów komunalnych.

Zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być
rezultatem realizacji Planu gospodarki odpadami następować będzie poprzez:
-

Promowanie działań mających na celu własne zagospodarowanie odpadów
ulegających biodegradacji przez mieszkańców m.in. przez kompostowanie, tym
samym ulegnie ograniczeniu udział odpadów tej grupy w masie odpadów
komunalnych.

-

Rozwój selektywnej zbiórki wybranych frakcji odpadów (opakowaniowych,
nieopakowaniowych, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów
ulegających biodegradacji).

-

Wykorzystanie przetworzonych odpadów ulegających biodegradacji w formie
kompostu, osadów ściekowych do rekultywacji składowiska odpadów oraz do
nawoŜenia i ulepszania gruntów, frakcji palnych do produkcji energii, ŜuŜla i
niektórych odpadów budowlanych do celów budowlanych.

-

Selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
od mieszkańców i drobnych wytwórców (zakłady rzemieślnicze i usługowe ) oraz ich
przekazywanie do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania.
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-

Minimalizację emisji zanieczyszczeń z istniejącego składowiska odpadów poprzez
jego zamknięcie i rekultywację oraz ograniczanie ilości odpadów wymagających
składowania przez ich segregację i wcześniejsze przetworzenie, co ograniczy: emisję
odorów i zanieczyszczeń mikrobiologicznych do powietrza, hałasu podczas transportu
odpadów i pracy maszyn na składowiskach.

Wykorzystanie energetycznie niektórych frakcji odpadów komunalnych będzie miało
pozytywne skutki dla środowiska polegające na:
- zmniejszeniu ilości spalanych paliw,
- zmniejszy emisję spalin do środowiska związaną z transportem paliw.
10.

STRESZCZENIE

10.1

Informacje ogólne

Ustawa o odpadach nakłada na organ gminy (miasta) obowiązek aktualizacji
Gminnych Planów Gospodarki Odpadami w okresach 4-letnich. Plan Gospodarki Odpadami
dla Miasta Lubaczowa został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lubaczów Nr 202/XXVII/2004
z dnia 17 grudnia 2004 r. w związku z tym, w roku 2008 upływa termin jego aktualizacji.
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla miasta Lubaczowa jest zgodna z
obowiązującym przepisami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami oraz uwzględnia
główne priorytety z tego zakresu zawarte w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki
Odpadami.
Plan uwzględnia aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi w mieście
Lubaczów oraz cele i zadania na okres 2008 – 2011 z perspektywą do 2019 r. Rokiem
bazowym jest rok 2007.
10.2

Stan aktualny gospodarki odpadami komunalnymi

Odpady komunalne – w 2007 r. miasto Lubaczów wytworzyło – 2510 Mg odpadów
komunalnych, z tego zebrano 2 261,22 Mg odpadów z gospodarstw domowych i obiektów
uŜyteczności publicznej. Największy udział w masie odpadów komunalnych mają odpady
papieru i tektury – 22,55 % oraz odpady kuchenne - 21,03 %. Wg danych miasta oraz firm
zajmujących się zbiórką odpadów komunalnych, w 2007 r. zbiórką objętych było 95 %
mieszkańców. Na przestrzeni lat 2003 – 2007 nastąpił spadek ilości wytwarzanych odpadów z
3 959 Mg w 2003 r. do 2 510 Mg w 2007 r. Tendencja ta moŜe być m.in. wynikiem
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zagospodarowania części odpadów zielonych przez ich kompostowanie w gospodarstwach,
Ŝywienie zwierząt odpadami kuchennymi oraz spalanie odpadów typu drewno, papier i
tworzywa sztuczne.
W okresie obowiązywania planu wprowadzono selektywną zbiórkę frakcji odpadów
komunalnych nadających się do odzysku i przetworzenia od 2,43 % w 2005 r. do 5,07 % w
2007 r. Pozostała masa wytworzonych odpadów jest zbierana w postaci zmieszanej.
Zbierane odpady są unieszkodliwiane na komunalnym składowisku odpadów w
Lubaczowie. Ze względu na stan techniczny składowiska w Lubaczowie, miasto wystąpiło z
wnioskiem o jego zamknięcie. Równocześnie został przedłoŜony projekt rekultywacji
składowiska. Metodą składowania unieszkodliwianych było w 2007 r. – 94,93 % zbieranych
odpadów komunalnych.
Komunalne osady ściekowe – są wytwarzane na terenie miasta w komunalnej
oczyszczalni ścieków. W 2007 roku w oczyszczalni powstało 1926,0 Mg komunalnych
osadów ściekowych. Jak wynika z badań ich jakości w zakresie zawartości metali cięŜkich i
bakteriologii, osady mogą być wykorzystane w celach rolniczych oraz w procesach
rekultywacji. Obecnie komunalne osady ściekowe są częściowo – w 2,65 % wykorzystywane
na składowisku odpadów jako warstwa przekładkowa, a pozostała masa jest składowana – w
ilości 97,35 %.
Oszacowana ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych
wynosi – 22,09 Mg rocznie. Miasto rozpoczęło organizację punktów zbiórki odpadów
niebezpiecznych od ludności i drobnych wytwórców. W odpadach niebezpiecznych
wyszczególniono odpady zawierające azbest, których ilość na terenie miasta Lubaczowa wg
danych z Urzędu Miasta ustalono na 170,023 Mg.
Zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych jest prowadzona
przez specjalistyczne firmy z zewnątrz posiadające zezwolenia na tego typu działalność.
10.3

NajwaŜniejsze problemy w gospodarce odpadami

NajwaŜniejsze problemy miasta Lubaczowa w gospodarce odpadami są następujące:
1. Miasto dysponuje własnym składowiskiem odpadów, którego eksploatacja została
zakończona. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie zamknięcia składowiska
i jego rekultywacji.
2. W dalszym ciągu głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich
składowanie na składowisku – 94,93 % w 2007 r.
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3. Wymagany jest rozwój systemów selektywnego zbierania wydzielonych frakcji odpadów
komunalnych nadających się do wykorzystania i przetworzenia oraz odpadów
niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.
4. Odzysk odpadów ulegających biodegradacji w 2007 r. prowadzono jedynie w
kompostowniach przydomowych, brak instalacji typu kompostownie uniemoŜliwił
prowadzenie odzysku tego typu odpadów.
5. Brak porozumienia międzygminnego nie pozwolił na zrealizowanie Powiatowego
Zakładu Zagospodarowania Odpadów, natomiast miasto samodzielnie nie było w stanie
zrealizować instalacji w tym zakresie
6. Brak jest na terenie miasta instalacji do przeróbki odpadów typu sortownie,
kompostownie lub do odzysku poszczególnych frakcji.
7. Dla komunalnych osadów ściekowych podstawową metodą postępowania z nimi jest
składowanie – 97,35 %, a tylko w niewielkim zakresie wykorzystanie – 2,65 %.
10.4

Prognoza zmian

W latach 2008 – 2019 prognozuje się:
-

wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, a w ich strumieniu odpadów
ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych,

-

wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie.

10.5

ZałoŜone cele

W gospodarce odpadami komunalnymi miasta Lubaczowa przyjęto następujące cele:
1.

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

2.

Zwiększanie udziału odzysku poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

3.

Minimalizacja

ilości

odpadów

przeznaczonych

do

unieszkodliwiania

metodą

składowania.
4.

Zorganizowanie międzygminnego punktu zbiórki i segregacji oraz przeładunku
odpadów komunalnych do końca 2011 r.

5.

Zamknięcie i rekultywacja miejskiego składowiska odpadów do końca 2011 r.

6.

Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 100 % mieszkańców miasta.

7.

Systematyczne zwiększanie ilości odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów
niebezpiecznych.
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8.

Zmniejszenie

ilości

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

unieszkodliwianych przez składowanie, do poziomu zgodnego z Krajowym Planem
Gospodarki Odpadami 2010 oraz WPGO w porównaniu z rokiem 1995, a mianowicie:
- w 2011 r. – nie więcej niŜ 67 %
- w 2015 r. – nie więcej niŜ 46 %,
- w 2019 r. – nie więcej niŜ 36 %.
9.
10.6

Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85 % w roku 2015.
Kierunki działań

Dla realizacji przyjętych celów podejmowane będą następujące kierunki działań:
1.

Intensyfikacja działań edukacyjno-informacyjnych promujących właściwe postępowanie
z odpadami.

2.

Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonym planem gospodarki
odpadami.

3.

Kontrolowanie przez miasto podmiotów prowadzących działalność w zakresie
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz umów zawieranych
przez nich z właścicielami nieruchomości.

4.

Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów, umoŜliwiających wydzielenie
frakcji nadających się odzysku oraz odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych.

5.

Sposób zbierania odpadów musi uwzględniać technologie przekształcania odpadów w
zakładzie zagospodarowania odpadów w Młynach, do którego odpady będą kierowane.

6.

Zapewnienie transportu selektywnie zebranych odpadów, w sposób zapobiegający ich
zmieszaniu.

7.

Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie
kompostowania przydomowego oraz selektywnego ich gromadzenia.

8.

Współpraca samorządu miasta z zakładami przemysłowymi oraz organizacjami odzysku
w celu stymulacji rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających
surowce wtórne.

9.

Gospodarka odpadami miasta Lubaczowa będzie oparta o planowany Zakład
Zagospodarowania Odpadów – „Młyny – Jarosław – Przemyśl” (ZZO), w którym
prowadzić się będzie przyjmowanie i przetwarzanie m.in. odpadów komunalnych.

10.

Organizacja międzygminnego punktu zbiórki i segregacji oraz przeładunku odpadów.
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10.7

Proponowany system gospodarowania odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście Lubaczów będzie się opierać na
zorganizowanej zbiórce selektywnie gromadzonych frakcji odpadów komunalnych oraz
zmieszanych odpadów komunalnych. Zbiórka będzie prowadzona w oparciu o:
-

międzygminny punkt zbiórki i segregacji oraz przeładunku odpadów,

-

specjalistyczne pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów
zmieszanych,

-

funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. zuŜyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki, zuŜyte oleje i inne),

-

stacje demontaŜu wycofanych z eksploatacji pojazdów.
Odpady zbierane w postaci zmieszanej będą po ich sortowaniu w punkcie zbierania i

segregacji i wydzieleniu frakcji nie nadających się do odzysku przekazywane do składowania
na składowisku odpadów „Młyny – Jarosław – Przemyśl”.
10.8

Szacunkowy koszt realizacji zadań

Ogółem zakładany koszt realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w latach
2008 – 2019 wyniesie – 16 226,0 tys. zł. Środki do sfinansowania zadań będą pochodzić z
funduszy własnych samorządu, funduszy ekologicznych, środków pomocowych UE i innych
środków pomocowych.
Tab. 22.

Szacunkowe koszty realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (tys. zł)

Wyszczególnienie
1

Zadania ogólne w zakresie gospodarki

Ogółem

2008 – 2011 r.

2012 – 2019 r.

2

3

4

15,0

7,5

7,5

16 131,5

16 052,5

79,0

79,5

29,5

50,0

16 226,0

16 089,5

136,5

odpadami
Zadania w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi
Zadania w zakresie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
Razem:
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10.9

Sposób monitoringu oceny wdraŜania planu

Do

oceny

realizacji

Planu

gospodarki

odpadami

dla

miasta

Lubaczowa

zaproponowano 15 wskaźników dla monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi.
Informacje podstawowe do oceny wdraŜania planu będą pochodzić od:
1. podmiotów prowadzących działalność zbiórki odpadów,
2. materiałów własnych miasta z zakresu realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami.
11.

SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ UśYTYCH W OPRACOWANIU

1. GPGO: Gminny plan gospodarki odpadami dla miasta Lubaczowa
2. WPGO: Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego
3. ZZO: Zakład Zagospodarowania Odpadów „Młyny – Jarosław - Przemyśl”
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