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Wykaz stosowanych skrótów
bd – brak danych
GFOŚiGW – gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
GUS – Główny Urząd Statystyczny
kg/M, rok - masa odpadów w kg, w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu roku
KPGO – krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO 2010)
Mg – mega gram (dawniej: tona)
Mg/M, rok – masa odpadów w Mg, w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu roku
Mg/rok – masa odpadów w Mg, na rok
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PCB- polichlorowane bifenyle
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STRESZCZENIE
Prace nad aktualizacją Planu gospodarki odpadami dla Powiatu przeworskiego są konsekwencją
realizacji zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z
późn. zm), która wprowadziła obowiązek przygotowywania planów gospodarki odpadami,
podlegających aktualizacji nie rzadziej niŜ co 4 lata.
Niniejszy dokument jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami,
Krajowym planem gospodarki odpadami 2010, uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą
Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946), Planem gospodarki odpadami dla woj.
podkarpackiego (Uchwała Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r.).
Zakres planu gospodarki odpadami określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia
2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 z
późn. zm.).
Dla potrzeb planu odpady podzielone zostały na:
- odpady komunalne,
- pozostałe odpady (grupy 01 – 19),
- odpady niebezpieczne (z grup 01 – 20).
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu 2009 - 2012 oraz perspektywicznie okresu 2013
- 2020. Rokiem bazowym jest rok 2008.
Stan aktualny
Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały w głównej mierze dane z wojewódzkiej bazy
danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi. Jako uzupełniające zostały uwzględnione dane zgromadzone przez GUS
i WIOŚ.
Według przeprowadzonych szacunków, rocznie wytwarzanych jest w Powiecie przeworskim
ok. 19,2 tys. Mg odpadów komunalnych. W masie odpadów komunalnych zmieszanych największy
udział mają odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20,9%). Najmniej jest natomiast odpadów
niebezpiecznych (0,5%).
Sposób zbierania odpadów na obszarze Powiatu przeworskiego jest typowy dla warunków polskich.
Do odpadów zmieszanych stosowane są głównie pojemniki o mniejszych pojemnościach (np. typu SM
110, MGB-240). Na terenach wiejskich stosowane są ponadto duŜe pojemnościowo kontenery KP – 7
rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru miejscach, ale niewygodne dla mieszkańców
(konieczność donoszenia/dowoŜenia odpadów z większych odległości). Zbieranie selektywne
prowadzone jest przy wykorzystaniu odpowiednich kontenerów oraz systemem workowym. W 2008
roku zebrano w Powiecie przeworskim jedynie 55,8% szacowanej ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych. Najgorsza sytuacja w tym zakresie była w gminach Jawornik Polski i Przeworsk (gmina
wiejska). Odpady zbierane selektywnie stanowiły w 2008 jedynie 4,0% zbieranych odpadów, co jest
wskaźnikiem zdecydowanie niŜszym niŜ w województwie podkarpackim (6,2%). Największe efekty
zbierania selektywnego zanotowano w gminach Jawornik Polski i Gać. W roku 2008 skierowano do
odzysku 399,77 Mg zebranych odpadów mających wartość materiałową. Spośród nich największy
udział miało szkło – 43,8% masy zbieranych selektywnie odpadów. Odpady skierowano do odzysku w
podmiotach znajdujących się poza Powiatem przeworskim.
Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie,
deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich
część odpadów jest wykorzystywana w Ŝywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające
właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw
8

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu przeworskiego

sztucznych naleŜy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru,
dioksyn i furanów).
Odpady komunalne zbierane na obszarze Powiatu przeworskiego w formie zmieszanej
unieszkodliwiane są wyłącznie przez składowanie. W 2008 roku unieszkodliwiono tą metodą
10 298,71 Mg odpadów, czyli 96,0% zebranych odpadów komunalnych.
Na obszarze Powiatu przeworskiego brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.
Odpady do zagospodarowania kierowane są do instalacji znajdujących się poza Powiatem.
W Powiecie znajduje się pięć zamkniętych składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne
w następujących miejscowościach:
- Bóbrka Kańczucka,
- Jawornik Polski,
- Pełnatycze,
- Przeworsk,
- Wylewo.
W roku 2008 podmioty gospodarcze z terenu Powiatu wytworzyły ok. 18,0 tys. Mg odpadów.
Najwięcej, bowiem ok. 30% wytwarzano odpadów z grupy 02 (Odpady z rolnictwa, sadownictwa,
upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności). W
stosunku do lat 2006 i 2007 zaobserwowano spadek ilości wytwarzanych odpadów (odpowiednio:
28,1 tys. Mg i 23,2 tys. Mg). Wytworzone w Powiecie przeworskim odpady z grup 01 – 19
poddawane są przede wszystkim procesom odzysku (88,6% masy odpadów).
Z analizy danych wynika, Ŝe odzyskowi na terenie Powiatu w 2008 roku poddano około 18,6 tys. Mg,
czyli ok. 0,6 tys. Mg więcej niŜ w roku tym wytworzono. Wynikać to moŜe z następujących przyczyn:
1. Procesom odzysku poddano odpady wytworzono w latach poprzednich.
2. W instalacjach znajdujących się na terenie Powiatu, odzyskowi poddaje się równieŜ odpady
spoza jego terenu.
W stosunku do całkowitej masy wytwarzanych w Powiecie odpadów z grup 01 – 19, procesom
unieszkodliwiania poddaje się 26,6% masy odpadów. Największym przedsiębiorstwem poddającym
odpady unieszkodliwieniu jest UTIRES Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Sp. z o.o. z LeŜachowa
(92% masy unieszkodliwianych w Powiecie odpadów).
Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie, w zaleŜności od
dalszego postępowania z nimi. Sposób zbierania, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom
magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych.
NajwaŜniejsze problemy w gospodarce odpadami
Odpady komunalne
Na podstawie analizy gospodarowania odpadami na obszarze Powiatu przeworskiego zidentyfikowano
następujące problemy w tym zakresie:
1. W 2008 roku zebrano w Powiecie jedynie 55,8% szacowanej ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych. Najgorsza sytuacja w tym zakresie była w gminach Jawornik Polski i
Przeworsk (gmina wiejska).
2. Nie wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych z
nieruchomości. Gorsza sytuacja w tym zakresie jest na terenach wiejskich.
3. Selektywnie zebrano w 2008 roku jedynie 4,0 masy odpadów zbieranych ogółem.
4. Brak jest wystarczająco rozwiniętego systemu zbierania olejów odpadowych,
przeterminowanych lekarstw.
5. Brak systemu zbierania przeterminowanych lekarstw oraz opon z gospodarstw domowych.
6. Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie,
deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach
wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w Ŝywieniu zwierząt lub kompostowana.
Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co
w przypadku tworzyw sztucznych naleŜy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla
środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).
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7. W Powiecie brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych. Odpady do
odzysku/unieszkodliwienia kierowane są wyłącznie do instalacji znajdujących się poza jego
terenem.
8. Na terenie Powiatu istnieją miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie
wysypiska). Brak jest jednak danych szczegółowych o ilości znajdujących się na tych terenach
odpadów.

Pozostałe odpady (grupy 01 – 19)
Do najwaŜniejszych problemów w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w przemyśle
(grupy 01 – 19) naleŜą:
1. Często nieprawidłowe postępowanie z odpadami w sektorze małych przedsiębiorstw, co
przejawia się np. porzucaniem odpadów w miejscach nielegalnego składowania.
2. Nieprzestrzeganie przez część przedsiębiorców obowiązków w zakresie gospodarowania
odpadami wynikających z aktów prawnych (dotyczy to przede wszystkim obowiązku
dokonywania sprawozdawczości).

Odpady niebezpieczne
1. Brak dokładnej inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB.
2. Zbyt wolno przebiegający proces wycofywania z uŜytkowania urządzeń zawierających PCB.
3. Problemy z zagospodarowaniem stwarzają małe ilości odpadów olejowych, powstających w
duŜym rozproszeniu, gdzie zbieranie tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie mało
opłacalna,
4. Brak w Powiecie przeworskim systemu zbierania odpadów olejowych od małych i
indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób
niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych.
5. Niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych z przedsiębiorstw
(głównie małych i średnich) oraz z gospodarstw domowych.
6. DuŜe rozproszenie wytwórców zuŜytych baterii i akumulatorów.
7. Brak prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów w placówkach medycznych i
weterynaryjnych (głównie w małych lub indywidualnych praktykach).
8. Prowadzenie demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontaŜu.
9. Niewystarczający system zbierania zuŜytego sprzętu.
10. Brak dokładnej inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest.
11. Zbyt wolno przebiegający proces usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest.
12. Brak wdroŜonych mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych
gospodarstw domowych.
13. Słaba świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla zdrowi i Ŝycia ludzi odpadów
zawierających azbest.
14. Brak jest zorganizowanego systemu zbiórki opakowań po pestycydach.
15. Niska świadomość mieszkańców, którzy często wyrzucają opakowania po pestycydach do
pojemników na odpady komunalne.

Prognoza zmian
W latach 2009 – 2020 prognozuje się:
- Wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, odpadów
niebezpiecznych, odpadów powstających przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i
chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin, odpadów powstających w rolnictwie i przy
produkcji mebli, odpadów budowlanych, medycznych i weterynaryjnych oraz osadów
ściekowych.
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-

Spadek ilości odpadów z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych, z produkcji,
przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych, odpadów olejowych.

ZałoŜone cele
Odpady komunalne:
Cele główne:
1. Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
2. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z
wymaganiami ochrony środowiska.
3. Minimalizacja ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.
4. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem
selektywnego zbierania 100% mieszkańców Powiatu do końca roku 2010.
5. Gospodarowanie odpadami w Powiecie przeworskim w oparciu o ponadgminny zakład
zagospodarowania odpadów „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”.
6. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych..
7. Bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów
8. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
9. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawnych i
technologicznych.
Cele szczegółowe:
1. Zmniejszenie
ilości
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów
wytwarzanych w Powiecie przeworskim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego
planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości
odpadów ulegających biodegradacji:
- w 2010 r. nie więcej niŜ 75%,
- w 2013 r. nie więcej niŜ 50%,
- w 2020 r. nie więcej niŜ 35%.
2. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych
w roku 2014.
Odpady powstające w przemyśle:
Cele ogólne dla odpadów powstających w przemyśle (wg Planu gospodarki odpadami dla woj.
podkarpackiego) (w stosunku do ilości odpadów wytworzonych):
1. Systematyczne zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku.
2. Zmniejszenie masy odpadów magazynowanych i unieszkodliwianych przez składowanie.
Dla poszczególnych grup odpadów określono cele szczegółowe.

Kierunki działań
Odpady komunalne:
Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich
negatywnego oddziaływania na środowisko
1. Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z
odpadami.
2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez
odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne.
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3. Eliminowanie uciąŜliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym
zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.
Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie gospodarowania
odpadami
1. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów do obiektów tworzących ZZO „LeŜajsk – Łańcut
– Przeworsk - Nisko” zgodnie z uchwalonym planem gospodarki odpadami.
2. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
3. Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
4. Wspieranie wdraŜania 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.
5. Kontrolowanie przez gminy zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
6. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
sposobów zbierania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, w tym organizacja
np. Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) na poziomie
gminnym/międzygminnym w ramach planów gospodarki odpadami.
7. Prowadzenie zbierania i odbierania odpadów komunalnych tak, aby moŜliwe było wydzielenie
następujących frakcji odpadów:
- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone),
- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- zuŜyte baterie i akumulatory,
- zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane remontowe.
8. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady
komunalne.
9. Sposób zbierania odpadów musi być zgodny z przyjętymi technologiami przekształcania
odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów, do których odpady będą kierowane.
10. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w
szczególności odpadów niebezpiecznych od mieszkańców, w oparciu o:
- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,
- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
oleje odpadowe, baterie, akumulatory),
- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich
selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
11. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
12. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu
stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce
wtórne.
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13. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie
kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych
odpadów, takich jak:
- kompostowni odpadów organicznych,
- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),
- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.
14. Odpady zbierane w formie zmieszanej lub pozostałość po ich sortowaniu powinny być
poddane procesom, w których frakcja biodegradowalna zostanie przetworzona na kompost
i/lub biogaz albo unieszkodliwiona metodami innymi niŜ składowanie (spalanie, procesy
mechaniczno - biologiczne).
15. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne
elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych.
16. Gospodarka odpadami w Powiecie w oparciu o Zakład Zagospodarowania Odpadów „LeŜajsk
– Łańcut – Przeworsk - Nisko”.
17. Stosowane w ZZO technologie oraz wyposaŜenie muszą gwarantować realizację zakładanych
dla Powiatu przeworskiego celów zakresie gospodarowania odpadami.
18. Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

Organizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk - Nisko”
Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego, planowany zakład powinien
spełniać następujące wymagania:
1. Zakład Zagospodarowania Odpadów powinien mieć przepustowość wystarczającą do
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez ok. 150 tys.
mieszkańców.
2. Proponowane do budowy ZZO, w uzasadnionych przypadkach składać się mogą z kilku
obiektów rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach obsługiwanego regionu.
Wynikać to musi jednak z przeprowadzenia odpowiedniej analizy w ramach opracowań
niŜszego rzędu.
3. Przewiduje się współpracę pomiędzy istniejącym i planowanymi ZZO (np. w zakresie
zagospodarowania szczególnymi rodzajami odpadów, produkcji paliw z odpadów itp.).
4. WyposaŜenie ZZO oraz stosowane w nim technologie muszą gwarantować realizację
zakładanych dla województwa podkarpackiego celów zakresie gospodarowania odpadami
oraz spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT).
5. System zbierania odpadów na obszarze obsługiwanym przez ZZO musi być dostosowany do
stosowanych w nim technologii.
6. W uzasadnionych przypadkach ZZO składa się powinien z odpowiedniej ilości stacji
przeładunkowych. Stacje te obok urządzeń do przeładunku odpadów mogą być równieŜ
wyposaŜone w inne elementy gospodarowania odpadami, takie jak np. urządzenia do
doczyszczania zebranych selektywnie odpadów, magazyny na surowce, odpady niebezpieczne
itp.
7. Do czasu wybudowania ZZO lub niezbędnej jego rozbudowy, odpady kierowane będą do
zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących, przy załoŜeniu dąŜenia do realizacji
postawionych w WPGO celów.
8. Dopuszcza się moŜliwość zmiany przynaleŜności do ZZO dla gmin leŜących przy granicy
Zakładów.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Powiecie przeworskim
Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego na lata 2008 – 2011 z
uwzględnieniem lat 2012 – 2019”, obszar obsługiwany przez ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk –
Nisko” obejmować ma obsługą 30 gmin woj. podkarpackiego i 6 gmin z powiatu biłgorajskiego, woj.
lubelskie. Łącznie, planowany ZZO obsługiwać ma w 2020 roku 328,0 tys. mieszkańców.
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W celu realizacji postawionych dla Powiatu przeworskiego celów wskazuje się do realizacji
następujący system gospodarowania odpadami, który obowiązywać będzie na całym obszarze
obsługiwanym przez ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”:
1. Do czasu wybudowania ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”, odpady kierowane
będą do zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących, przy załoŜeniu dąŜenia do
realizacji celów postawionych w planach gospodarki odpadami.
2. W ramach opracowanej „Koncepcji Programowo – Przestrzennej Zakładu Zagospodarowania
Odpadów LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko wskazano, Ŝe gospodarowanie odpadami w
Powiecie przeworskim opierać się będzie o instalacje zlokalizowane na terenach przy
istniejących składowiskach Powiatu leŜajskiego: w m. Sigiełki i Giedlarowa oraz na terenie
istniejącej kompostowni w LeŜajsku.
3. WyposaŜenie ZZO oraz stosowane w nim technologie muszą gwarantować realizację
zakładanych dla województwa podkarpackiego oraz Powiatu przeworskiego celów w zakresie
gospodarowania odpadami oraz spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT).
4. Typy zastosowanych w ZZO instalacji oraz ich jednostkowe moce przerobowe będą
przedmiotem opracować szczegółowych (koncepcja, studium wykonalności).
5. System zbierania odpadów na obszarze obsługiwanym przez ZZO musi być dostosowany do
zastosowanych w nim technologii.
6. Na terenie Powiatu przeworskiego przewiduje się budowę Stacji przeładunkowej w mieście
Przeworski, z której odpady będą kierowane do instalacji zagospodarowania odpadów poza
Powiatem.
7. Wszystkie zebrane na terenie Powiatu przeworskiego odpady kierowane będą do instalacji w
ZZO LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko.
PowyŜszy system nawiązuje do Wariantu II systemu rozwaŜanego do realizacji w Planie gospodarki
odpadami dla Powiatu Przeworskiego” przyjętego w dniu 3 czerwca 2004 r. (Uchwała Nr
XVI/110/04).
Instalacje do sortowania odpadów
W planie planu gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego (2008) określono następujące
niezbędne do uzyskania moce przerobowe sortowni w ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”:
Do roku 2011: 74,1 tys. Mg
W latach 2012 – 2015: 3,3 tys. Mg
W latach 2016 – 2019: 3,9 tys. Mg
Razem: 81,3 tys. Mg
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji
Wyliczenia dotyczące masy odpadów ulegających biodegradacji do zagospodarowania innymi
metodami niŜ składowanie odniesiono, zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami, do roku
1995.
W planie planu gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego (2008) określono następujące
niezbędne do pozyskania moce przerobowe instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających
biodegradacji dla ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”:
Do roku 2011: 13,2 tys. Mg
W latach 2012 – 2015: 7,7 tys. Mg
W latach 2016 – 2019: 4,8 tys. Mg
Razem: 25,7 tys. Mg
Stacje przeładunkowe
Na obszarze Powiatu przeworskiego przewiduje się budowę stacji przeładunkowej w mieście
Przeworsku.
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Odpady powstające w przemyśle
Dla odpadów z grup 01 – 19 formułuje się następujące ogólne kierunki działań:
1. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie wytwarzania i
gospodarowania odpadami.
2. Wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z odpadami.
3. Minimalizacja wytwarzanych odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania
poprzez składowanie.
4. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w
szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie
przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe).
5. Budowa proekologicznych i efektywnych instalacji do odzysku/unieszkodliwiania
odpadów spełniających kryteria BAT.
6. Wspieranie działań słuŜących odzyskowi odpadów przez przedsiębiorstwa.
Dla poszczególnych rodzajów odpadów podano szczegółowe kierunki działań.
Oszacowano, Ŝe koszt realizacji Projektu planu gospodarki odpadami dla Powiatu przeworskiego
wyniesie:
Tab. 2. Szacunkowe koszty realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (tys. zł)
Wyszczególnienie
Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami
Zadania w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi
Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z
sektora przemysłowego
Zadania w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi
Razem
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ogółem
1 380,0

2009 – 2012
460,0

2013 – 2020
920,0

23 937,2

13 994,9

9 942,3

7,5

2,5

5,0

35,0

35,0

0,0

23 979,70

14 032,40

9 947,30
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1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm),
wprowadziła obowiązek przygotowywania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji
nie rzadziej niŜ co 4 lata.

Pierwszy „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Przeworskiego” został uchwalony przez
Radę Powiatu Przeworskiego w dniu 3 czerwca 2004 r. (Uchwała Nr XVI/110/04).

1.2. Metodyka
Przy opracowaniu Aktualizacji planu wykorzystane zostały następujące źródła informacji:
- Wojewódzki System Odpadowy (Urząd Marszałkowski).
- Dane GUS.
- Dane starostwa.
- Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
- Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (Uchwała Nr XXII/379/08 z
dnia 26 maja 2008 r.).
- Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Przeworskiego” (Uchwała Nr XVI/110/04 z dnia 3
czerwca 2004 r.).
- Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Przeworskiego” (2009)
- Wizje lokalne.
- Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami.
- Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami.
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późn. zm.).
Dla potrzeb planu odpady podzielone zostały na:
- odpady komunalne,
- pozostałe odpady (grupy 01 – 19), w tym odpady powstające w przemyśle, osady ściekowe,
odpady opakowaniowe,
- odpady niebezpieczne.
Przedstawione w Planie cele i zadania dotyczą okresu 2009 - 2012 oraz perspektywicznie okresu 2013
- 2020. Rokiem bazowym jest rok 2008.

1.3. Założenia wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 –
2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014
W „Polityce ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 –
2014” przyjęto w zakresie gospodarowania odpadami następujące cele średniookresowe do 2014 roku:
- 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, w tym w
szczególności doprowadzenie do sytuacji, Ŝe w 2013 r. nie będzie składowanych odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji więcej niŜ 50 % masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.
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-

-

-

Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów
Unii Europejskiej
Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów
Całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do 2010 r.
Rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuŜytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zuŜytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite
wyeliminowanie ich składowania
Zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontaŜu 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.

Dla realizacji powyŜszych celów podejmowane będą w latach 2007 – 2010 następujące kierunki
działań:
1. Wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, które
przyczynią się ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia ilości odpadów
poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na
składowiska.
2. Sukcesywne zwiększanie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które moŜna poddać
procesom odzysku, w tym recyklingu, a takŜe wyeliminowanie praktyk rekultywacji składowisk
tego typu odpadami.
3. Kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania
i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na
środowisko.
4. Wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających
wykorzystanie moŜliwie wszystkich składników stosowanych surowców.
5. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów
i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjnoedukacyjnej w tym zakresie.
6. Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia i morfologii
odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami.
7. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów oraz
zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki
odpadami.
8. Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzyskiwania
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.
9. Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie
uciąŜliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym zamykanie i rekultywacja
składowisk, nie spełniających wymogów prawa.
10. Wzmocnienie kontroli firm odbierających odpady od wytwórców oraz firm posiadających
instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów.
11. Wprowadzenie instrumentów finansowych umoŜliwiających realizację zadań w zakresie
gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących samorządy
w zakresie wykonywania przez nie tych obowiązków.
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1.4. Założenia wynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010
W krajowym planie gospodarki odpadami przyjęto następujące cele główne (M.P. Nr 90, poz. 946):
Odpady komunalne:
-

-

objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców,
najpóźniej do końca 2007 r.,
zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,
dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010, najpóźniej do końca 2007 r.,
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
o w 2010 r. więcej niŜ 75%,
o w 2013 r. więcej niŜ 50%,
o w 2020 r. więcej niŜ 35% masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.,
zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych
odpadów do końca 2014 r.,
zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na których są
składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r.

Odpady z sektora gospodarczego:
1. W okresie od 2008 r. do 2010 r. przyjmuje się następujące cele:
− zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 r.,
− zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 r.
2. W okresie od 2011 r. do 2019 r. – następujące cele:
− zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 85% w 2019 r.,
− zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2019 r.
Dla poszczególnych grup odpadów określono następnie cele szczegółowe.

1.5. Założenia wynikające z Planu gospodarki odpadami dla woj.
podkarpackiego (Uchwała Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r.)
1.5.1. Przyjęte cele w gospodarce odpadami
Odpady komunalne
Cele główne:
1. Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
2. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z
wymaganiami ochrony środowiska.
3. Minimalizacja ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.
4. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem
selektywnego zbierania 100% mieszkańców województwa do końca roku 2008 (poniewaŜ jak
dotąd nie osiągnięto zakładanego w poprzednim WPGO celu).
5. Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady
zagospodarowania odpadów.
6. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych..
7. Bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów
8. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
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9. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawnych i
technologicznych.
Cele szczegółowe:
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem
selektywnego zbierania 100% mieszkańców województwa do końca roku 2008 (poniewaŜ jak
dotąd nie osiągnięto zakładanego w poprzednim WPGO celu).
2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie
podkarpackim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006)
dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:
- w 2010 r. nie więcej niŜ 75%,
- w 2013 r. nie więcej niŜ 50%,
- w 2020 r. nie więcej niŜ 35%.
3. Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4
kg/mieszkańca/rok (tj. 8,4 tys. Mg w województwie).
4. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w
roku 2014.
Komunalne osady ściekowe
-

zaprzestanie składowania osadów ściekowych.
zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem
do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi.
maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i
chemicznego.

Odpady z przemysłu (cele ogólne)
Cele ogólne dla odpadów powstających w przemyśle (wg KPGO 2010) (w stosunku do ilości
odpadów wytworzonych):
1. W okresie od 2008 r. do 2010 r. przyjmuje się następujące cele:
− systematyczne zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku,
− zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 r.
2. W okresie od 2011 r. do 2019 r. – następujące cele:
- dalsze zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku,
− zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2019r.

1.5.2. Kierunki działań i system gospodarowania odpadami na lata 2008 - 2019
Odpady komunalne
Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich
negatywnego oddziaływania na środowisko
1. Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z
odpadami.
2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez
odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne.
3. Eliminowanie uciąŜliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym
zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.
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Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania
1. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki
odpadami.
2. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
3. Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
4. Wspieranie wdraŜania 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.
5. Kontrolowanie przez gminy zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
6. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
poziomie gminnym/międzygminnym w ramach planów gospodarki odpadami.
7. Prowadzenie zbierania i odbierania odpadów komunalnych tak, aby moŜliwe było wydzielenie
następujących frakcji odpadów:
- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone),
- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- zuŜyte baterie i akumulatory,
- zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane remontowe.
8. Sposoby zbierania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, w tym organizacja np.
Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zostaną określone w
opracowaniach niŜszego rzędu dotyczących organizacji ZZO.
9. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady
komunalne.
10. Sposób zbierania odpadów musi być zgodny z przyjętymi technologiami przekształcania
odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów, do których odpady będą kierowane.
11. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w
szczególności odpadów niebezpiecznych od mieszkańców, w oparciu o:
- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,
- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
oleje odpadowe, baterie, akumulatory),
- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich
selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
12. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
13. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu
stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce
wtórne.
14. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie
kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych
odpadów, takich jak:
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15.

16.
17.

18.
19.
20.

- kompostowni odpadów organicznych,
- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),
- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.
Odpady zbierane w formie zmieszanej lub pozostałość po ich sortowaniu powinny być
poddane procesom, w których frakcja biodegradowalna zostanie przetworzona na kompost
i/lub biogaz albo unieszkodliwiona metodami innymi niŜ składowanie (spalanie, procesy
mechaniczno - biologiczne).
Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne
elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych.
Gospodarka odpadami w województwie opierać się powinna o Zakłady Zagospodarowania
Odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszkałego minimum przez ok. 150 tys. mieszkańców. Dla obszarów
obejmujących co najmniej 300 tys. mieszkańców docelowym rozwiązaniem jest termiczne
przekształcenie odpadów komunalnych. W instalacji takiej powinny być równieŜ
unieszkodliwiane zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji.
Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania gospodarowania odpadami w województwie,
wskazuje się jako niezbędne budowę w pierwszej kolejności zakładu termicznego
przekształcania odpadów dla ZZO Rzeszów.
Stosowane w ZZO technologie oraz wyposaŜenie muszą gwarantować realizację zakładanych
dla województwa podkarpackiego celów zakresie gospodarowania odpadami.
Budowa instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów równieŜ poza ZZO, które wspierać
będą system gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie.
Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

Organizacja ZZO
Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego na lata 2008 – 2011 z
uwzględnieniem lat 2012 – 2019”, obszar obsługiwany przez ZZO LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk –
Nisko obejmować ma obsługą 30 gmin woj. podkarpackiego i 6 gmin z powiatu biłgorajskiego, woj.
lubelskie. Łącznie, planowany ZZO obsługiwać ma w 2020 roku 328,0 tys. mieszkańców.
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Mapa 1.5.-1. Obszar przewidywany do obsługi w ramach ZZO „LeŜajsk – Przeworsk - Łańcut –
Nisko” wg Planu gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego (Uchwała Nr XXII/379/08 z dnia 26
maja 2008 r.)
W Planie przyjmuje się następujące zasady organizacji ZZO:
1. Zakład Zagospodarowania Odpadów powinien mieć przepustowość wystarczającą do
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez ok. 150 tys.
mieszkańców. Dla obszarów obejmujących co najmniej 300 tys. mieszkańców docelowym
rozwiązaniem jest termiczne przekształcenie odpadów komunalnych. W instalacji takiej
powinny być równieŜ unieszkodliwiane zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich
wstępnej dezaktywacji.
2. Proponowane do budowy ZZO, w uzasadnionych przypadkach składać się mogą z kilku
obiektów rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach obsługiwanego regionu.
Wynikać to musi jednak z przeprowadzenia odpowiedniej analizy w ramach opracowań
niŜszego rzędu. Poszczególne obiekty tworzyć będą integralną organizacyjnie i ekonomicznie
jednostkę.
3. Przewiduje się współpracę pomiędzy istniejącym i planowanymi ZZO (np. w zakresie
zagospodarowania szczególnymi rodzajami odpadów, produkcji paliw z odpadów itp.).
4. WyposaŜenie ZZO oraz stosowane w nim technologie muszą gwarantować realizację
zakładanych dla województwa podkarpackiego celów zakresie gospodarowania odpadami
oraz spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT).
5. System zbierania odpadów na obszarze obsługiwanym przez ZZO musi być dostosowany do
stosowanych w nim technologii.
6. W uzasadnionych przypadkach ZZO składa się powinien z odpowiedniej ilości stacji
przeładunkowych. Stacje te obok urządzeń do przeładunku odpadów mogą być równieŜ
wyposaŜone w inne elementy gospodarowania odpadami, takie jak np. urządzenia do
doczyszczania zebranych selektywnie odpadów, magazyny na surowce, odpady niebezpieczne
itp.
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7. Do czasu wybudowania ZZO lub niezbędnej jego rozbudowy, odpady kierowane będą do
zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących, przy załoŜeniu dąŜenia do realizacji
postawionych w WPGO celów.
8. Dopuszcza się moŜliwość zmiany przynaleŜności do ZZO dla gmin leŜących przy granicy
Zakładów.
Plan redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów
ZałoŜone cele
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 1995, dopuszcza się do
składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:
- w 2010 r. nie więcej niŜ 75%,
- w 2013 r. nie więcej niŜ 50%,
- w 2020 r. nie więcej niŜ 35%.
System gospodarki odpadami
1. WdraŜanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia
kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie.
2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np.
poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
3. Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co pozwala na
pozyskanie surowca o odpowiedniej czystości. Wprowadzenie zbierania selektywnego, musi
być jednak poprzedzone odpowiednimi działaniami edukacyjnymi.
4. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji targowisk
powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie
przetworzone zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji mogą być równieŜ oddane procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu.
5. Sukcesywnie naleŜy dąŜyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych. Odpady te
w przypadku uzyskania odpowiedniego stopnia czystości będą wykorzystywane do produkcji
kompostu. W przypadku nieodpowiedniej czystości powinny być one przekształcone na
biogaz w procesach fermentacji.
6. Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji, powinny
zostać poddane biologicznym lub termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą
metody pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów.
7. Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane
z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz z rolnictwa.
W Planie gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego wskazano konieczność rozbudowy
istniejącego potencjału w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w obszarze ZZO LeŜajsk
– Łańcut – Przeworsk - Nisko w następującym zakresie (tab. 1.5.-1.):
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Tab. 1.5.-1. Informacje dotyczące konieczności rozbudowy infrastruktury zagospodarowania
odpadów na obszarze ZZO LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko (wg Planu gospodarki
odpadami dla woj. podkarpackiego, 2008)
Liczba
instalacji/
Moce
Wyszczególnienie
przerobowe
funkcjonujjące
Sortownie odpadów
2/5,1
Instalacje do zagospodarowania odpadów
1/6,0
ulegających biodegradacji
Składowiska odpadów komunalnych1
7/127,9
1
- Liczba składowisk/pojemność do wykorzystania

Niezbędne do pozyskania moce
przerobowe
2008 –
2011

2012 –
2015

2016 –
2019

Razem

74,1
13,2

3,3
7,7

3,9
4,8

81,3
25,7

226,5

199,7

196,5

622,7

Osady ściekowe
1. Uwzględnienie zagadnień zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w trakcie
prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,
2. Wykorzystanie właściwości energetycznych osadów ściekowych (w tym produkcja biogazu),
3. Uwzględnienie moŜliwości wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych wraz z
odpadami ulegającymi biodegradacji,
4. Kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni
ziemi.

Odpady powstające w przemyśle
1. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie wytwarzania i gospodarowania
odpadami.
2. Wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z odpadami.
3. Minimalizacja wytwarzanych odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez
składowanie.
4. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w
szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie
przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe).
5. Budowa proekologicznych i efektywnych instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów
spełniających kryteria BAT.
6. Wspieranie działań słuŜących odzyskowi odpadów przez przedsiębiorstwa.

1.6. ZałoŜenia wynikające z Planu gospodarki odpadami dla Powiatu
Przeworskiego” (Uchwała Nr XVI/110/04 z dnia 3 czerwca 2004 r.)
W przyjętym uchwałą Nr XVI/110/2004 z dnia 3 czerwca 2004 roku Powiatowym Planie
Gospodarki Odpadami załoŜono najwaŜniejszy cel tj. ochrona środowiska przed odpadami.
Sektor komunalny
Celem ogólny długookresowy:
Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdroŜenie
nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.
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Kierunki działań:
Określony powyŜej cel ogólny będzie moŜliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących
kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze powiatu:
1. Podnoszenie świadomości społecznej społeczeństwa, w szczególności w zakresie
minimalizacji wytwarzania odpadów.
2. Wprowadzanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w
tym budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty
termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej, firmy
recyklerskie).
3. DąŜenie do kontroli przez gminy lub powiaty nad Zakładami Zagospodarowania Odpadów, co
jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.
4. Konsekwentne wdraŜanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze całego powiatu.
5. Sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych na
składowiska.
6. WdraŜanie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze
strumienia odpadów komunalnych.
7. Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.
8. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony
środowiska, a będą uŜytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych.
9. Intensyfikacja działań w zakresie zamykania nie spełniających odpowiednich wymagań i
nieefektywnych składowisk odpadów komunalnych.
10. Sukcesywna rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji i nieczynnych kwater na
składowiskach funkcjonujących oraz likwidacja nielegalnych składowisk.
11. Utworzenie powiatowego zintegrowanego systemu zbiórki, ściśle powiązanego z
wojewódzkim dla specyficznych rodzajów odpadów.
Cele średniookresowe na lata 2007 – 2011:
1. Skierowanie w roku 2011 na składowiska do 42 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
2. Osiągnięcie do końca 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych na poziomie 35 % wytwarzanych odpadów opakowaniowych.
3. Osiągnięcie w 2011 roku poziomów odzysku następujących grup odpadów:
a) odpadów wielkogabarytowych 30 %,
b) odpadów budowlanych 35 %,
c) odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 30 %,
d) odzysk metali 50 %,
e) odpadów tekstylnych 16 %,
f) kuchennych odpadów ulegających biodegradacji z terenów miejskich 18 %.
4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niŜ 69 %, wytworzonych odpadów komunalnych.
Cele średniookresowe na lata 2011 – 2014:
1. Skierowanie w roku 2014 na składowiska do 35 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
2. Osiągnięcie do końca 2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych na poziomie 50 % wytwarzanych odpadów opakowaniowych.
3. Osiągnięcie w 2014 roku poziomów odzysku następujących grup odpadów:
a) odpadów wielkogabarytowych 45 %,
b) odpadów budowlanych 47 %,
c) odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych 45 %,
d) odzysk metali 50 %,
e) odpadów tekstylnych 17 %,
f) kuchennych odpadów ulegających biodegradacji z terenów miejskich 24 %.
4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niŜ 60 %, wytworzonych odpadów komunalnych.
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Dla wprowadzenia systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu przeworskiego załoŜono dwa
warianty prowadzenia gospodarki odpadami.
Wariant I
Gminy powiatu przeworskiego skorzystają z opcji zakładanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami i na terenie powiatu funkcjonować będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów dla obsługi
gmin powiatu przeworskiego. W celu prawidłowego funkcjonowania ZZO powinien być on
zlokalizowany zgodnie z zasadą „bliskości”. Niezbędnymi elementami ZZO powinny być:
- składowisko odpadów,
- stanowisko doczyszczania, konfekcjonowania i kompaktowania surowców wtórnych,
- stanowisko rozbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- stanowisko rozdrabniania gruzu budowlanego,
- magazyn materiałów niebezpiecznych.
Do czasu wybudowania ZZO gminy składować będą odpady na istniejących składowiska odpadów, aŜ
do wypełnienia składowisk.
Wariant II
Na terenie powiatu nie będzie funkcjonował Zakład Zagospodarowania Odpadów, a gminy powiatu
prowadzić będą odrębną gospodarkę odpadami, zgodnie ze swoimi obowiązkami. Wytwarzane odpady
wywoŜone będą poza teren gminy na podstawie umów, zawartych z przedsiębiorstwami
komunalnymi.
NiezaleŜnie od przyjętego rozwiązania systemowego zaproponowano dwa warianty zbiórki i selekcji
odpadów:
- wariant 1 – system wielopojemnikowy – segregacja „u źródła” na cztery główne frakcje:
makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, złom oraz pozostałe odpady zmieszane z wydzieloną
frakcją odpadów ulegających biodegradacji,
- wariant 2 – system dwupojemnikowy – odpady komunalne segregowane są „u źródła” na dwie
frakcje odpadów: suchą – wszystkie odpady uŜyteczne, mokrą – odpady zmieszane,
- sposób zbiórki uzaleŜniony jest od rodzaju zabudowy: zwartej lub rozproszonej.

Sektor gospodarczy
Celem ogólnym długookresowym w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym dla
powiatu przeworskiego jest:
Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego
systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania.
Określony powyŜej cel ogólny będzie moŜliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących
kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze powiatu:
1. Wprowadzenie pełnej ewidencji odpadów na terenie powiatu i stworzenie systemu banku o
odpadach w celu weryfikacji ilości i jakości odpadów powstających w działalności
gospodarczej.
2. Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych i w
działalności rzemieślniczej.
3. Organizację systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw i rzemiośle (działania rynkowe).
4. DąŜenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, wykorzystujących wszystkie
składniki przerabianych surowców.
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1.7. Wnioski ze Sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla
Powiatu Przeworskiego” (2009)
1. W poszczególnych gminach odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości na podstawie
umów zawartych z przedsiębiorstwami, posiadającymi stosowne zezwolenia na prowadzenie
działalności związanej ze zbieraniem i transportem odpadów komunalnych.
2. Aktualnie kaŜda gmina prowadzi niezaleŜnie gospodarkę odpadami, wg własnego gminnego
planu gospodarki odpadami. Na terenie gmin funkcjonuje najczęściej kilka podmiotów
odbierających odpady. Taki sposób gospodarowania odpadami powoduje, Ŝe:
a) nie wszyscy właściciele nieruchomości (lub zarządcy) mają podpisane umowy na
odbieranie odpadów komunalnych;
b) odpady niebezpieczne nie są selektywnie zbierane;
c) odpady wielkogabarytowe, budowlane, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane
są sporadycznie.
3. Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie,
deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach - są to najczęściej nieruchomości pozbawione
nadzoru właścicieli, „podrzucanie” do rowów przydroŜnych, lasów itp.) powodując jego
zanieczyszczenie. Konieczne jest podjęcie działań przez: straŜ miejską, policję i inspekcję
transportu drogowego, mających na celu kontrolę osób przewoŜących odpady, w tym
ustalenie czy osoba ta posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów.
4. Odpady mające właściwości energetyczne (np. papier, drewno, tworzywa sztuczne w tym
plastikowe butelki i folie) są spalane w piecach przydomowych. Zjawisko to nasila się
szczególnie w okresie jesienno – zimowym. W przypadku spalania tworzyw sztucznych
naleŜy stwierdzić, Ŝe jest to zjawisko niebezpieczne dla środowiska, powodujące emisję
między innymi chloru, dioksyn i furanów.
5. W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi konieczne będzie opracowanie
skutecznego systemu zagospodarowania odpadów z opakowań jednostkowych, powstających
w duŜej ilości w gospodarstwach domowych i obiektach uŜyteczności publicznej
(skuteczniejsze wdraŜanie segregacji "u źródła").
6. Brak jest wystarczająco rozwiniętego systemu zbierania olejów odpadowych,
przeterminowanych lekarstw, odpadów zawierających azbest z gospodarstw domowych.
7. Gospodarka odpadami w sektorze przemysłowym jest prowadzona przez duŜych
przedsiębiorców w stopniu zadawalającym. Z roku na rok zwiększa się odzysk i
zagospodarowanie odpadów przemysłowych, ewidencjonowane są wytwarzane odpady.
Natomiast mali i średni przedsiębiorcy cechują się niewystarczającą znajomością
zmieniających się przepisów prawnych, co skutkuje nieprzestrzeganiem określonych
obowiązków dla wytwórców i innych posiadaczy odpadów i w efekcie prowadzi do
niekontrolowanej gospodarki odpadami.
8. Stosownie do norm określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z
2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.) tj. art.16a do obowiązkowych zadań własnych gmin w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi naleŜy miedzy innymi zapewnianie budowy,
utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie
warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.
9. Rady Gmin z terenu powiatu przeworskiego wyraziły wolę przystąpienia do wspólnej
realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami z gminami powiatów
leŜajskiego, łańcuckiego, niŜańskiego, rzeszowskiego, kolbuszowskiego i biłgorajskiego,
obejmującego realizację projektu pn. budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania
Odpadów „LeŜajsk – Przeworsk – Łańcut – Nisko”.
10. Wobec braku zainteresowania gmin z terenu powiatu przeworskiego budową zakładu
zagospodarowania odpadów na swoim terenie, Powiat Przeworski współfinansował
opracowanie dokumentacji
„Koncepcja programowo – przestrzenna Zakładu
Zagospodarowania Odpadów „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”.
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11. Wobec powyŜszego konieczne będzie dokonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Powiatu Przeworskiego, w części dotyczącej rozwiązań systemowych, poprzez wykreślenie
Wariantu I, w którym zakładano, Ŝe gminy powiatu przeworskiego przystąpią do realizacji
zadania obejmującego budowę zakładu zagospodarowania odpadów na terenie powiatu
przeworskiego.

1.8. Charakterystyka ogólna Powiatu przeworskiego
1.8.1. Informacje ogólne
Powiat przeworski leŜy w południowo-wschodniej. Polsce, w województwie podkarpackim, w
dorzeczu Wisły i stanowi część Ziemi Przemyskiej. Od strony wschodniej powiat graniczy z
powiatami: przemyskim, jarosławskim i lubaczowskim, od zachodniej z rzeszowskim ziemskim,
łańcuckim i leŜajskim, zaś od strony północnej stanowi granicę województwa.
Powiat zajmuje obszar 698 km2, co stanowi 3,9% powierzchni województwa podkarpackiego.
Zaludnienie powiatu w roku 2008 wynosiło 78 576 osób, co stanowiło to 3,8% populacji
województwa. Administracyjnie powiat obejmuje miasta i gminy: Przeworsk, Sieniawę, Kańczugę,
Adamówkę, Zarzecze, Gać, Jawornik Polski, Tryńczę.
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Mapa 1.8.-1. Lokalizacja Powiatu przeworskiego
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Mapa 1.8.-2. PołoŜenie poszczególnych gmin Powiatu przeworskiego
Sieć drogową powiatu tworzą drogi powiatowe i gminne, w powiązaniu z drogami wyŜszej kategorii –
wojewódzkimi i krajowymi. Układ najwaŜniejszych powiązań komunikacyjnych stanowią:
w układzie wschód – zachód:
• droga krajowa Nr 4 (E40) relacji Niemcy (Drezno)-granica państwa: Wrocław-Kraków- Rzeszów
/Przeworsk/ -granica państwa-Ukraina (Lwów, Kijów);
• droga krajowa Nisko-Jarosław;
w układzie północ - południe
• droga wojewódzka Nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska;
• droga wojewódzka Sieniawa-Oleszyce.
Droga wojewódzka Nr 835 przebiega przez wszystkie gminy powiatu. Na terenie powiatu znajduje się
183 km dróg gminnych o twardej nawierzchni i 131 km dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej.

Powiat przeworski leŜy na płaskim terenie, którego dno tworzy najstarsza w Polsce dolina
fluwioglacjalna, stanowiąca część Niziny Sandomierskiej. Krawędź niecki stanowią od
południa - próg karpacki, od północy wał moreny czołowej za Sanem i Wisłokiem. Pasmo
Pogórza Karpackiego przedzielone jest w środku przez rzekę Mleczkę, do której prostopadle
ciągną się wąskie i krótkie doliny. Rzeźba terenu przemodelowana została w czasie
plejstocenu. Obszar podlegał bowiem oddziaływaniu lądolodu, którego śladami działalności
są do dziś: dolina fluwioglacjalna, moreny czołowe, pradolina, osady fluwioglacjalne.
Wspomniana
dolina
fluwioglacjalna
jest
fragmentem
większej
jednostki
fizycznogeograficznej- Niziny Sandomierskiej. Odznacza się ona bardzo monotonną,
nieurozmaiconą rzeźbą. Występująca w omawianym obszarze Pradolina Podkarpacka w
kierunku wschodnim przechodzi w Dolinę Dolnego Sanu i jak kaŜda pradolina uformowana
została z wód wypływających spod mas lodowych. Wały morenowe rozmieszczone są
równoleŜnikowo, a ich maksymalny południowy zasięg wyznaczony jest przez Próg
Karpacki. Po ustąpieniu zlodowacenia rzeźba kształtowana była i nadal jest między innymi
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przez procesy erozji rzecznej. Mleczka i jej dopływy przecinają wzniesienia Pogórza
Karpackiego. Klimat regionu odznacza się duŜą zmiennością, związaną z przemieszczaniem
się frontów mas powietrza atlantyckiego i kontynentalnego. Charakterystyczną jego cechą są
częste zmiany pogodowe oraz bardzo wysoki stopień nasłonecznienia. Powiat znajduje się
pod wpływem północno-zachodnich prądów oceanicznych oraz wiatrów wiejących ze strony
południowo-wschodniej i od Przełęczy Dukielskiej. Średnie temperatury roczne, opady
atmosferyczne oraz wiatry są korzystne do rozwoju turystyki i rolnictwa
Administracyjnie powiat obejmuje miasta i gminy: Przeworsk, Sieniawę, Kańczugę, Adamówkę,
Zarzecze, Gać, Jawornik Polski, Tryńczę. Gminy podzielone są na 73 sołectwa obejmujące swoim
zasięgiem 98 miejscowości. Powierzchnie poszczególnych gmin, liczbę sołectw i miejscowości
przedstawia poniŜsza tabela:
Tab. 1.8.-1. Powierzchnia gmin i liczba sołectw Powiatu przeworskiego (GUS 2008)
Powierzchnia
[km2]

Liczba sołectw

Powierzchnia ogólna:

697

73

gm. m. Przeworsk

22

gm. m.-w. Kańczuga

105

14

gm. m.-w. Sieniawa

127

9

gm. w. Adamówka
gm. w. Gać
gm. w. Jawornik polski
gm. w. Przeworsk
gm. w. Tryńcza
gm. w. Zarzecze

134
36
63
91
70
49

6
6
8
11
9
10

Wyszczególnienie

Liczba miejscowości
3 miasta, 95miejscowości
wiejskich
1 miasto
1 miasto ,18 miejscowości
wiejskich
1 miasto ,9 miejscowości
wiejskich
8 miejscowości wiejskich
6 miejscowości wiejskich
9miejscowości wiejskich
15 miejscowości wiejskich
21 miejscowości wiejskie
9 miejscowości wiejskie

Powiat ma dość małą powierzchnię - 697 km2 (69 748 ha); co stanowi 3,8% powierzchni
województwa. Zamieszkuje go 78 576 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 113 osób/km2, podczas gdy
średnia województwa wynosi 118, a średnia krajowa to 122 osoby/km2. Największa koncentracja
ludności występuje w mieście Przeworsk (712 osób na km2) oraz Kańczuga (419 osób na km2) i
Sieniowa (312 osób na km2) (GUS 2008).
W powiecie obserwuje się w ostatnich latach duŜe ujemne saldo migracji zagranicznych. Pomimo
dodatniego przyrostu naturalnego występuje systematyczny spadek liczby ludności; spadek ten wynika
z wyraźnego ubytku osób w najmłodszej grupie (grupie dzieci i młodzieŜy w wieku
przedprodukcyjnym). NajwaŜniejsze dane demograficzne przedstawiono w tabeli 1.8.-2.
Tab. 1.8.-2. NajwaŜniejsze dane demograficzne w latach 2005-2008 wg stanu na dzień 31.XII.
(GUS 2008)
Rok

Wyszczególnienie
Liczba ludności wg stanu na 31 grudnia, w
tym
• kobiety
• męŜczyźni
Liczba ludności w wieku:
• przedprodukcyjnym
• produkcyjnym
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2005

2006

2007

2008

78 717

78 637

78 591

78 576

40 143
38 574

40 074
38 563

40 024
38 567

40 034
38 542

18 831
47 148

18 272
47 573

17 709
48 023

17 196
48 515
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Wyszczególnienie

2005
12 738
104
113
-138
1
1,2

• poprodukcyjnym
Wskaźnik feminizacji
Gęstość zaludnienia
Saldo migracji w ruchu wewnętrznym
Saldo migracji - zagranica
Przyrost naturalny na 1000 ludzi

Rok
2006
2007
12 792
12 859
104
104
113
113
-103
-129
-38
-12
1,3
1,1

2008
12 865
104
113
-87
-17
1

Obecnie na terenie powiatu znajduje się 16 212,4 ha gruntów leśnych (15 903,7 ha lasów), co daje
22,8% lesistości. Spośród wszystkich lasów 9,9% znajduje się w prywatnych rękach.
Na terenie powiatu występuje wiele zabytkowych parków podworskich. Są one waŜnymi reliktami
przyrody i kultury. Rośnie tu wiele starych drzew i krzewów, zarówno rodzimych, jak i obcego
pochodzenia, dostosowanych do lokalnych właściwości gleby i klimatu. Najciekawsze znajdują się w
miejscowościach: Hadle Szklarskie (gm. Jawornik Polski); Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka,
śuklin (gm. Kańczuga) Sieniawa, Rudka (gm. Sieniawa); Przeworsk, Urzejowice (gm. Przeworsk)
oraz Zarzecze Na terenie powiatu znajduje się dwa rezerwaty przyrody: „Husówka” i „Lupa” 79
pomników przyrody. Tereny prawnie chronione zajmują łącznie 31492 ha, w tym rezerwaty przyrody
– 76,2 ha, obszary chronionego krajobrazu – 31420 ha, uŜytki ekologiczne -1,9 ha.
Na terenie miejscowości znajduje się 7 parków o łącznej powierzchni 67,5 ha. Zieleńce zajmują 1,7
ha, zieleń uliczna 1,2 ha a tereny zieleni osiedlowej 23,6 ha.
Powiat przeworski to jeden z wielu powiatów gdzie rolnictwo obok przemysłu jest podstawowym
działem gospodarki. Gospodarstwa rolne są tu w przewaŜającej większości małe i bardzo małe.
Rynek pracy w powiecie jest związany z rozwojem przemysłu w Przeworsku, który jest miejscem
pracy znacznej części mieszkańców. Przeworsk stanowi centrum administracyjno-usługowo-handlowe
o znaczeniu ponadlokalnym, jednak tradycyjna dziedzina gospodarki, jaką w tym regionie jest
rolnictwo, w dalszym ciągu stanowi źródło utrzymania (całościowe lub częściowe) dla znacznej liczby
mieszkańców. Najwięcej osób z terenu powiatu pracuje w przemyśle i budownictwie. Istotne dla
rynku pracy w powiecie przeworskim są równieŜ usługi nierynkowe, czyli takie działy jak
administracja publiczna i obrona narodowa ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, edukacja, ochrona
zdrowia i pomoc społeczna.
Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Powiecie, podobnie jak i w kraju – jest forma
osoby fizycznej.
Ogółem na koniec 2008 roku w Powiecie przeworskim w systemie REGON, zarejestrowanych było
3 816 podmiotów gospodarki narodowej (227 w sektorze publicznym), w tym:
-

-

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
51 podmiotów gospodarczych
przetwórstwo przemysłowe
1 podmiot gospodarczy
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
391 podmiotów gospodarczych
dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją
8 podmiotów gospodarczych
budownictwo
440 podmiotów gospodarczych
handel i naprawy
1 268 podmiotów gospodarczych
transport, gospodarka magazynowa i łączność
92 podmioty gospodarcze
hotele i restauracje
278 podmiotów gospodarczych
informacja i komunikacja
140 podmiotów gospodarczych
działalność finansowa i ubezpieczenia
320 podmiotów gospodarczych
obsługa nieruchomości i firm
96 podmiotów gospodarczych
działalność naukowa i techniczna
160 podmiotów gospodarczych
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-

działalność w zakresie usług administrowania
administracja publiczna i obrona narodowa

226 podmiotów gospodarczych
345 podmiotów gospodarczych

W wielkości podmiotów gospodarczych określonych liczbą zatrudnianych osób, dominują podmioty
małe o liczbie osób 1 – 9 (3568). Stanowią one 93,5 % wszystkich podmiotów. Najmniejszy udział
mają podmioty duŜe, zatrudniające 250 i więcej osób. Stanowią one 0,16% ogółu podmiotów.
Pomimo braku surowców naturalnych , nadających się do eksploatacji, dobrze rozwija się na tych
terenach przemysł, podnosząc walory inwestycyjne powiatu. Przetwórstwo mleka i mięsa moŜe liczyć
na szerokie zaplecze surowcowe. Rozwijające się coraz pręŜniej przetwórstwo drewna zaowocowało
licznymi tartakami ( okolice Hadli Szklarskich , Jawornika Polskiego czy Gorzyc) i rodzinnymi
warsztatami stolarskimi, produkującymi zarówno na rynek krajowy jak i na eksport. Liczne młyny ( w
Przeworsku, Gaci, Sieteszy, Łopuszce Wielkiej, Studzianie, Gorzycach i Pełnatyczach) stały się
podstawą do budowy wielu piekarni, które pomimo duŜej konkurencji działają pręŜnie, oferując
konsumentom róŜnorakie wyroby piekarnicze i cukiernicze Produkcja cukru jest domeną przeworskiej
cukrowni, która przerabia surowiec od miejscowych rolników.
Podmioty gospodarcze reprezentują takie branŜe jak: meblarską, spoŜywczą, odzieŜową, chemiczną,
szklaną, obuwniczą, maszynową i budowlaną. Przedsiębiorców obsługuje 5 banków, oferując
korzystne warunki finansowania inwestycji. W budynku Starostwa ma swoją siedzibę filia
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego , opracowująca m.in. strategie rozwoju regionalnego
oraz ściśle współpracująca z miejscowymi przedsiębiorcami.
Na koniec 2008 roku długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 682,7 km. Miała ona 9 887
połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Na terenie powiatu
znajduje się 8 komunalnych oczyszczalni ścieków (7 biologicznych, 1 z podwyŜszonym usuwaniem
biogenów), obsługujące łącznie 40 664 osób.
Długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła w 2008 roku 721,7 km. Było w niej 152343 połączeń
prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Edukacja na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim prowadzona jest w Powiecie przez
wiele placówek, których ilość przedstawia tabela 1.8.-3.
Tab. 1.8.-3. Liczba placówek oświatowych w 2008roku (GUS 2008)
Placówki oświatowe

Liczba w 2008
roku

Szkoły podstawowe

47

Gimnazja

30

Licea ogólnokształcące

4

Licea profilowane

1

Szkoły dla dorosłych

3

Szkoły policealne

1

Technika

4

Zasadnicze szkoły zawodowe

3

Opieka medyczna mieszkańców sprawowana jest w 32 zakładach opieki zdrowotnej, w tym 9
publicznych (GUS, 2008). W mieście czynnych jest 21 aptek. W powiecie przeworskim na 10000
mieszkańców przypada średnio 38,9 łóŜek szpitalnych.
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1.8.2. Ocena stanu środowiska
Ocenę stanu środowiska przeprowadzono na podstawie danych WIOŚ, GUS, „Strategii Rozwoju
Powiatu przeworskiego na lata 2007-2013”Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego” oraz
opracowania „Uwarunkowania Społeczno – Ekonomiczne Rozwoju Turystyki Karpat Wschodnich,
Przeworsk 2007” pod redakcją Romana Fedana, Leszka Kisiela, Zbigniewa Makieły,
Wody podziemne

Pod względem hydrograficznym teren powiatu naleŜy do dorzecza Wisły. Znaczne zróŜnicowanie
budowy geologiczno-strukturalnej województwa powoduje duŜą róŜnorodność i zmienność
zasobów wód podziemnych. Są to wody w utworach kredowych, trzeciorzędowych i
czwartorzędowych. Wody w utworach trzeciorzędowych mają niewielkie znaczenie uŜytkowe i
wyłącznie lokalny charakter. Największe znaczenie posiadają poziomy wodonośne w utworach
czwartorzędowych. Udział wód czwartorzędowych w całości jest największy i wynosi 95%. Są
one podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla ujęć gospodarczych, komunalnych,
wodociągów wiejskich i ujęć indywidualnych w powiecie..

Mapa 1.8.-3. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych w woj. podkarpackim

Na terenie powiatu znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 425 Dębica –
Stalowa Wola – Rzeszów. WiąŜe się to z istnieniem stref ochronnych GZWP i pewnymi
ograniczeniami w tych strefach dotyczącymi:
- korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych,
- uŜytkowaniem gruntów,
- lokalizacją niektórych inwestycji.
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Ocena stanu wód podziemnych

W sąsiedztwie powiatu znajdują się dwa punkty pomiarowe Państwowej Inspekcji Geologicznej.
Na podstawie kontroli w ramach krajowej sieci monitoringu PIG zakwalifikowano badane wody
do klas czystości:
- II (wody dobrej czystości) - na terenie miasta Łańcut
- III (wody zadowalającej czystości) - na terenie miasta LeŜajsk

Mapa 1.8.-4. Jakość wód podziemnych w woj. podkarpackim w 2007 r. (GIOŚ, 2008)

Wody powierzchniowe
Powiat przeworski połoŜony jest na obszarze dorzecza górnej Wisły. Sieć rzeczna jest tu stosunkowo
dobrze rozwinięta, a głównymi rzekami o największych zlewniach: są San, Wisłok, Mleczka oraz
rzeki, które do nich wpadają.
Ocena stanu wód powierzchniowych
W województwie podkarpackim od 2005 roku rozpoczęto prace nad wdraŜaniem nowego systemu
monitoringu wod opartego na załoŜeniach Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz
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uwzględniającego sposób uŜytkowania wód i charakter ich zagroŜenia lub ochrony. Od kilku lat
realizowane są sukcesywnie prace mające na celu poprawę jakości wód powierzchniowych poprzez
realizacje Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Na terenie województwa znaczącą presję na wody powierzchniowe wywiera sektor komunalny i w
mniejszym stopniu sektor przemysłowy. Główne źródła zanieczyszczeń skupiają się w duŜych
ośrodkach miejsko-przemysłowych,
Wody Wisłoki badane w Tryńczy w 2007 roku odznaczały się niezadowalającą jakością (w IV
klasie). W dolnym biegu Wisłoka stwierdzono równieŜ wysokie stęŜenie substancji organicznych.

Mapa 1.8.-5. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w woj. podkarpackim w 2007 r.
(GIOŚ, 2008)
Największe zagroŜenie dla stanu jakości wód powierzchniowych stanowi działalność człowieka,
szczególnie poprzez:
- pobór wód,
- wprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód pochłodniczych i
kopalnianych,
- zanieczyszczenia obszarowe,
- zmiany hydro-morfometryczne (regulacje rzek, ochrona przeciwpowodziowa)
Powietrze atmosferyczne
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie miasta Przeworska są
procesy spalania paliw dla celów grzewczych i przemysłowych oraz transport samochodowy (spalanie
paliw). Od kilku lat powietrze atmosferyczne badane jest przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną. W ostatnich latach zauwaŜyć moŜna tendencję spadkową stęŜeń podstawowych
zanieczyszczeń co związane jest częściowo z likwidacją niektórych zakładów, jak równieŜ z
działaniami proekologicznymi na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez likwidację lokalnych
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kotłowni węglowych, modernizację instalacji w duŜych zakładach oraz instalowanie nowoczesnych
urządzeń do redukcji zanieczyszczeń lub teŜ przechodzenie z ogrzewania węglem na gaz. W ostatnich
latach dokonano wielu modernizacji kotłowni (lokalnych i przyzakładowych), które polegały głównie
na zmianie nośnika energetycznego z węgla na gaz lub olej opałowy.
Od 2007 roku, po zmianie w ustawie Prawo ochrony środowiska definicji strefy, na potrzeby
prowadzenia pomiarów i wykonywania ocen rocznych w zakresie SO , NO , NO , CO, benzenu, pyłu
PM10, metali (ołów, arsen, kadm, nikiel) i benzo(a)pirenu zawartych w pyle PM10, województwo
podkarpackie podzielone zostało na dziewięć stref. Ze względu na ozon strefę stanowi powierzchnia
całego województwa. Powiat Przeworski leŜy w zachodniej części strefy jarosławsko-lubaczowskiej.

Mapa 1.8.-6. Stanowiska pomiarowe monitoringu powietrza w woj. podkarpackim w 2007 r.
(GIOŚ, 2008)
Średnioroczne stęŜenia dwutlenku siarki w województwie podkarpackim w latach 2000-2007
utrzymywały się na niskim poziomie(stęŜenia średnioroczne mieściły się w przedziale 0,7-12 µg/m).
W okresie tym, na Ŝadnej stacji monitoringu powietrza, nie stwierdzono przekroczeń standardów
imisyjnych, ustalonych dla tego zanieczyszczenia. Wysokości notowanych w powietrzu stęŜen
dwutlenku siarki wykazują ścisłą zaleŜność z porami roku. StęŜenia notowane na stacjach
pomiarowych w sezonie grzewczym, były średnio 3-4 razy wyŜsze niŜ w sezonie letnim.
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Mapa 1.8.-7. Rozkład stęŜeń SO2 na terenie w woj. podkarpackim w 2007 r.
(GIOŚ, 2008)
W latach 2000-2007 stęŜenia średnioroczne dwutlenku azotu na stacjach, wyznaczonych do pomiarów
w kryterium ochrony zdrowia, w wybranych miastach województwa podkarpackiego, mieściły się w
przedziale 11,9-57,6 g/m i stanowiły 29,8-144% dopuszczalnej normy. W powiecie przeworskim nie
występowały stęŜenia średnioroczne dwutlenku azotu przekraczające normie 40 g/m. StęŜenia
dwutlenku azotu nie wykazują tak wyraźnej tendencji sezonowej, jak w przypadku dwutlenku siarki z
uwagi na to, Ŝe znaczny udział w emisji tego zanieczyszczenia stanowi komunikacja.

Mapa 1.8.-8. Rozkład stęŜeń NO2 na terenie w woj. podkarpackim w 2007 r.
(GIOŚ, 2008)
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Wyniki pomiarów stęŜeń benzenu, przeprowadzonych w ramach PMOE w województwie
podkarpackim od 2003 roku, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnej normy średniorocznej:

Mapa 1.8.-9. Rozkład stęŜeń benzenu na terenie w woj. podkarpackim w 2007 r.
(GIOŚ, 2008)
Na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 wpływa znacznie energetyczne spalanie paliw. Wyniki
stęŜeń notowane na stacjach pomiarowych w sezonie grzewczym s1 znacznie wyŜsze niŜ w okresie
ciepłym. Bardzo duŜy wpływ, na ilość notowanych w ciągu roku dni ze stęŜeniami pyłu PM10
powyŜej 50 g/m , wywieraj1 warunki meteorologiczne oraz ukształtowanie terenu. Najwięcej
przekroczeń standardów imisyjnych w analizowanym okresie stwierdzonych zostało przy ciszach
wiatrowych i małych prędkościach wiatru, pogarszających poziom1 wentylacje powietrza, co
przyczyniło się do zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w strefach
połoŜonych w obszarach dolinnych. W sezonie zimowym gwałtowny wzrost stęŜeń pyłu PM10
obserwowany był takŜe w okresach duŜych spadków temperatur, wpływających na zwiększenie się
emisji z systemów ogrzewania. Dwuletnie badania stęŜeń metali cięŜkich w pyle PM10 (arsenu,
kadmu, niklu) nie wykazały przekroczenia, ustalonych dla tych zanieczyszczeń, wartości docelowych
na terenie województwa podkarpackiego. Nie zanotowano równieŜ. przekroczeń dopuszczalnego
poziomu średniorocznego ołowiu ustalonego na poziomie 0,5 µg/m .
Ze względu na zanieczyszczenie powietrza ozonem strefie stanowi całe województwo podkarpackie.
Wyniki pomiarów z 2007 roku oraz uzyskane w latach ubiegłych nie wykazały przekroczenia tej
wartości, co pozwala na zakwalifikowanie województwa podkarpackiego do strefy A.
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Mapa 1.8.-10. Rozkład stęŜeń pyłu PM10 na terenie w woj. podkarpackim w 2007 r.
(GIOŚ, 2008)

Gleby
Gleby powiatu, oparte są głównie na materiałach polodowcowych, są jakościowo zróŜnicowane
w zaleŜności od miejsca ich występowania. NajwaŜniejsze typy gleb to:
- urodzajne mady, rozciągające się wzdłuŜ koryta Mleczki, powstałe na wskutek nagromadzenia
się osadów rzecznych, a wykorzystywane jako grunty orne, łąki i pastwiska,
- iły, mady, gleby pochodzenia osadowego, które zajmują północną część powiatu,
- czarnoziemy bagienne, występują w okolicach Krzeczowic, Urzejowic i Maćkówki,
- średnie i lekkie mady w dolinie Wisłoka i Sanu, są to gleby lekkie do uprawy i bardzo
urodzajne,
- słabe piaszczyste gleby tzw. Szczerki, utworzone z sandrów wypłukiwanych z czoła lodowca,
występuje w okolicach Gorzyc i północnej części powiatu,
- gleby Gliniaste – mało urodzajne, występują głównie na stokach wzgórz Pogórza
Dynowskiego.
Ocena stanu gleb
Gleba obok wody i powietrza stanowi jeden z podstawowych komponentów środowiska i ma
bezpośredni wpływ na utrzymywanie się procesów odnowy Ŝycia. Kontrola środowiska glebowego
konieczna jest ze względu na kumulowanie się w nich składników pochodzących z gospodarczej
działalności człowieka. Szczególnie niebezpieczne jest zanieczyszczenie gleby metalami cięŜkimi.
Chemiczna degradacja gleb następuje głównie na terenie miast, wzdłuŜ dróg o duŜym natęŜeniu
transportu kołowego, na terenach składowania odpadów komunalnych.
Stan gleb na terenie Gminy Przeworsk jest dobry. Zanieczyszczenia gleb mają jedynie charakter
punktowy (emisja zakładów przemysłowych i składowisk odpadów) oraz liniowy (wzdłuŜ
szlaków komunikacyjnych).
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Hałas
Hałas jest jednym z najbardziej odczuwalnych zagroŜeń środowiska. Na terenie miast oraz w pobliŜu
tras komunikacyjnych o uciąŜliwościach akustycznych decyduje głównie hałas pochodzący od
środków transportowych. Wzrost liczby pojazdów samochodowych przyczynia się do pogorszenia
istniejącego klimatu akustycznego. W stosunku do 2000 roku, w roku 2007 liczba pojazdów ogółem
wzrosła o ponad 25%, w tym: pojazdów osobowych o ponad 50% oraz pojazdów cięŜarowych o 60%.
W latach 2000-2007 pomiarami hałasu komunikacyjnego objęto łącznie około 443,0 km odcinków
dróg. Badania wykazały, .e najczęstsze i największe przekroczenia norm, zarówno dla pory dnia jak i
nocy, występują w sąsiedztwie centrów miast oraz najbardziej obciąŜonych tras komunikacyjnych. W
przebadanych w analizowanym okresie miastach (Rzeszów, Łancut, LeŜajsk, Mielec, Jasło, Krosno,
Sanok, Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Przeworsk, Przemyśl, Lubaczów, Stalowa Wola), największy
procent długości odcinków ulic, przy których emisja hałasu przekraczała poziom dopuszczalny
określony dla pory dnia odnotowano w przedziałach 10-15 dB i 5-10 dB. W porze nocy najwięcej
przekroczeń odnotowano w przedziałach 10-15 dB oraz 15-20 dB.
Pomiary hałasu przemysłowego prowadzone w latach 2006 i 2007 nie wykazały przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu powyŜej 10 dB w porze nocnej i powyŜej 15 dB w porze dziennej.
W analizowanym okresie zagroŜenie hałasem przemysłowym wykazało trendy spadkowe.

Flora i fauna
Na terenie Powiatu znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Husówka” i „Lupa”.
Rezerwat „Husówka” połoŜony jest na terenie wsi Lipnik, około 10 km od Kańczugi, a leŜy na 340375 m. n.p.m. i obejmuje powierzchnię 72 ha. Obejmuje on cenny starodrzew modrzewia
europejskiego, w którym występuje min. kłokoczka południowa a został utworzony w 1995 roku.
Oprócz wspaniałego lasu atrakcją przyrodniczą są liczne jary i potoki. Od jednego z nich (Husówki)
rezerwat zawdzięcza swoją nazwę. Na terenie rezerwatu wytyczono ścieŜkę przyrodniczodydaktyczną.
Rezerwat „Lupa” połoŜony jest na terenie gminy Sieniawa, w pobliŜu miejscowości Dobra. Utworzy
został w 1953 w duŜym kompleksie leśnym, który do 1944 roku naleŜał do Ordynacji KsiąŜąt
Czartoryskich. Nazwa wywodzi się od uroczyska i dawnego leśnictwa. Został załoŜony w celu
zachowania fragmentów lasu posiadającego cechy zespołu naturalnego, będącego pozostałością po
dawnej Puszczy Solskiej. Spotkamy tam naturalne zbiorniki wodne, torfowiska, bagna. AŜ 39
obiektów uznano za pomniki przyrody.
Naturalną roślinnością powiatu przeworskiego stanowią lasy. Obecny ich skład uwarunkowany jest
zmianami klimatycznymi. Z powszechnie występujących drzew w kraju na omawianym obszarze
rosną: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, olsza szara, wiąz pospolity, lipa
drobnolistna, brzoza omszona, brzoza brodawkowata, klon zwyczajny, jawor, jesion osika i inne.
Przestrzenne zróŜnicowanie klimatu (w tym wilgotności i amplitudy temperatur) zarówno
południkowe jak i równoleŜnikowe, powodują, Ŝe przez region przebiegają wschodnie granice
występowania świerka cisa i jodły.
Najpowszechniejszymi drzewostanami są bory sosnowe, porastające najbardziej ubogie
(oligotroficzne) siedliska, często na dawnych uŜytkach rolnych. Siedliska najbardziej wilgotne,
połoŜone w bezodpływowych zagłębieniach na glebach oglejonych zajmuje bardzo rzadki
kontynentalny bór bagienny. Na siedliskach wilgotnych (gleby glejowo-bielicowe) rośnie śródlądowy
bór wilgotny.
Lesistość powiatu przeworskiego kształtuje się na poziomie 22.7% i jest znacznie niŜsza niŜ
w województwie podkarpackim 36.6%, a nawet niŜsza od średniej ogólnopolskiej 28.4%. RównieŜ
przestrzenne te wartości są bardzo zróŜnicowane. Najbardziej zalesione są gminy leŜące w północnej
części powiatu, Adamówka i Sieniawa, które mają lesistość odpowiednio 46.6% oraz 41.8%. Są
jednak w powiecie gminy, których lesistość jest znikomą m.in. Gać 0%, Przeworsk 1.2% a Zarzecze
9.4%.
Nad brzegami rzek rosną głównie wierzby, olchy, osiki i topole. Roślinność łąkową, porastającą
rozległe pastwiska między Nowosielcami i Białobokami reprezentują goździki storczykowate i
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rosiczka, a w okolicy Chałupek: pełnik europejski, goryczka wąskolistna i kosaciec syberyjski. Bogate
w rośliny bagienne jest stare koryto Wisłoka między Gniewczyną Tryniecką a Wólką Małkową.
Wydmy piaszczyste występujące w okolicy Jagiełły, Gorzyc, Wólki Ogryzkowej i Małkowej,
Gniewczyny Trynieckiej porośnięte są lasami sosnowymi i dębami.
Na terenie powiatu występuje wiele zabytkowych parków podworskich. Są one waŜnymi reliktami
przyrody i kultury. Rośnie tu wiele starych drzew i krzewów, zarówno rodzimych, jak i obcego
pochodzenia, dostosowanych do lokalnych właściwości gleby i klimatu. Najciekawsze znajdują się
w miejscowościach: Hadle Szklarskie (gm. Jawornik Polski); Lipnik, Łopuszka Mała, Łopuszka
Wielka, śuklin (gm. Kańczuga) Sieniawa, Rudka (gm. Sieniawa); Przeworsk, Urzejowice (gm.
Przeworsk) oraz Zarzecze.
Kształtowanie się świata zwierzęcego nawiązywało do zmian klimatycznych, a w konsekwencji do
zmian szaty roślinnej, takŜe pod wpływem gospodarki ludzkiej.
W wodach Ŝyje ok. 40 gatunków ryb na 66 gatunków w polskich wodach. Wymienić moŜna m.in.:
świnka, brzana, kleń, ryby wód szybko płynących oraz leszcza, płoć, ryby wód spokojniejszych, a
takŜe sum, okoń, sandacz czy szczupak.
Najliczniejszą grupę stanowią ptaki środowiska leśnego np. zięba, rudzik, kos. Nizinne gatunki
reprezentują: skowronek borowy Łozówka, remiz. Do ptaków górskich naleŜą orzechówka, drozd
obroŜny. Nad potokami pliszka górska i pluszcz. Z wilgotnymi łąkami i bagnami związany jest bocian
biały. Do ptaków łownych zalicza się: kuropatwę, baŜant. Ptaki zamieszkujące tereny zabudowane to
gołąb miejski. Do ptaków bardzo rzadkich i ściśle chronionych naleŜą: Ŝołna, orlik krzykliwy, orzeł
bielik, orzeł przedni, dzięcioł trójpalczasty, puszczyk uralski oraz puchacz. (Hodorowski 1991).
Okazjonalnie spotyka się tzw. przelotach, głównie wiosną i jesienią rzadkie gatunki np. warzęcha, ibis
kasztanowaty, czapla biała i inne.
Interesujący jest świat płazów. Wymienić tu moŜna m. in.: traszkę grzebieniastą, Ŝabę moczarową,
kumaka nizinnego czy Ŝyjącego w górach kumaka górskiego, salamandrę plamistą, traszkę górską.
Gady reprezentowane są przez; jaszczurki zwinkę i Ŝyworodną, zaskrońca, padalca czy Ŝmiję
zygzakowatą (Juszczyk 1986).
Do większych ssaków zaliczymy jelenia, sarnę, dzika, łosia. Z mniejszych moŜna wymienić
wiewiórkę rudą i czarną. Spośród drapieŜników moŜna spotkać lisa, kunę leśną i borsuka
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2. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami
2.1. Odpady komunalne
2.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, 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.
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:
- gospodarstwa domowe,
- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części
„socjalnej”, obiekty turystyczne, targowiska i inne.
Szacunki dotyczące ilości wytwarzanych w Powiecie odpadów komunalnych przeprowadzono na
podstawie uśrednionych wartości dla Polski.
Według przeprowadzonych szacunków, rocznie wytwarzanych jest w Powiecie przeworskim
ok. 19,2 tys. Mg odpadów komunalnych (tab. 2.1.-1.):
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Tab. 2.1.-1. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych w Powiecie przeworskim
w roku 2008 (Mg)

L.p.

Wyszczególnienie

Gmina
miejska

Gmina miejskowiejska

Przeworsk Kańczuga
1.
2.
3.
4.
5.

Gminy wiejskie

Sieniawa Adamówka

Gać

Jawornik
Przeworsk
Polski

Odpady komunalne
niesegregowane i zbierane
5 326,9
2 883,3
1 668,4
735,6
808,3
826,3
selektywnie
Odpady z ogrodów i parków
116,4
42,1
72,1
10,3
7,6
12,7
Odpady z targowisk
47,3
37,9
20,8
12,5
13,7
14,0
Odpady z czyszczenia ulic i
128,5
26,0
17,7
0,0
0,0
0,0
placów
Odpady wielkogabarytowe 1
241,0
145,2
81,9
42,4
46,6
47,6
Razem
5 860,1
3 134,6
1 860,9
800,8
876,2
900,7
1
- meble i inne odpady duŜych rozmiarów (poza zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektroniczny)
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Razem
Tryńcza

Zarzecze

2 565,1

1 444,8

1 268,0

17 526,70

28,5
43,5

13,6
24,5

72,1
21,5

375,40
235,70

0,0

0,0

0,0

172,20

147,9
2 785,0

83,3
1 566,2

73,1
1 434,8

909,00
19 219,00

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu przeworskiego

Szacunkowy skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
zamieszczono w tabeli 2.1.-2. i na rysunku 2.1.-1.
Tab. 2.1.-2. Szacunkowy skład morfologiczny opadów komunalnych zmieszanych – (łącznie
niesegregowanych i odpadów mających wartość surowcową zbieranych selektywnie) w Powiecie
przeworskim w roku 2008 (Mg)
Tereny
L.p.

Wyszczególnienie

Odpady kuchenne ulegające
1.
biodegradacji
2. Odpady zielone
3. Papier i tektura
4. Opakowania wielomateriałowe
5. Tworzywa sztuczne
6. Szkło
7. Metal
8. OdzieŜ, tekstylia
9. Drewno
10. Odpady niebezpieczne
Odpady mineralne, w tym
11.
frakcja popiołowa
Razem

Razem

miejskie
Mg
%

wiejskie
Mg
%

Mg

1 972,20

26,8

1 687,80

16,6

3 660,00

20,9

147,2
1 626,30
603,4
1 118,60
632,9
367,9
117,7
110,4
36,8

2,0
22,1
8,2
15,2
8,6
5,0
1,6
1,5
0,5

366
1 494,60
579,6
1 332,00
854,1
508,4
142,3
152,5
50,8

3,6
14,7
5,7
13,1
8,4
5,0
1,4
1,5
0,5

513,20
3 120,90
1 183,00
2 450,60
1 487,00
876,30
260,00
262,90
87,60

2,9
17,8
6,7
14,0
8,5
5,0
1,5
1,5
0,5

625,5

8,5

2 999,50

29,5

3 625,00

20,7

7 359,00

100,0

10 167,70

100,0

17 526,70

%

100,0

Rys. 2.1.-1. Średni szacunkowy skład morfologiczny odpadów zmieszanych powstających na obszarze
Powiatu przeworskiego w 2008 r. (%)
W masie odpadów komunalnych zmieszanych największy udział mają odpady kuchenne ulegające
biodegradacji (20,9%). Najmniej jest natomiast odpadów niebezpiecznych (0,5%). Obydwie te grupy
odpadów, ze względu na swoje właściwości omówiono szczegółowo poniŜej.
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Odpady ulegające biodegradacji
Szczegółowy wykaz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w Powiecie
przeworskim zamieszczono w tabeli 2.1.-3.
Tab. 2.1.-3. Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w Powiecie
przeworskim w roku 2008
L.p.

Nazwa

1.

Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym:
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej
Papier i tektura
Tekstylia (część ulegająca degradacji)
Drewno
Odpady z ogrodów i parków – ulegające biodegradacji
Odpady z targowisk - część ulegająca biodegradacji
Razem

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.

Mg

%

7 568,6

96,7

3 660,0
513,2
3 121,0
11,4
262,9
140,4
117,9
7 826,8

48,4
6,8
41,2
0,2
3,5
1,8
1,5
100,0

Odpady niebezpieczne
Do strumienia odpadów komunalnych trafia wiele materiałów związanych z działalnością bytową
ludzi, które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Wg definicji zawartej w ustawie o odpadach
(art. 3) odpady niebezpieczne są to odpady:
1. NaleŜące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy
oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub
2. NaleŜące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i
zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz
posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.
Są to zatem odpady zawierające w swoim składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe,
biologicznie czynne, a takŜe zakaŜone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Przykładowo moŜna
wymienić:
1. ZuŜyte baterie, akumulatory itp.;
2. Odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, przełączniki);
3. Pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach;
4. Rozpuszczalniki organiczne;
5. Odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne słuŜące do wywabiania
plam, środki czyszczące;
6. Środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich;
7. Środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;
8. Zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji;
9. Odpady zawierające oleje:
- filtry oleju,
- czyściwo;
10. Smary, środki do konserwacji metali itp.;
11. Odczynniki chemiczne, np. fotograficzne;
12. Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki;
13. SkaŜone opatrunki, strzykawki i inne (w tym zuŜyte pampersy).
W Powiecie przeworskim powstaje rocznie ok. 87,6 Mg odpadów niebezpiecznych (tab. 2.1.-4.):
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Tab. 2.1.-4. Szacunkowa masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu
odpadów komunalnych wytwarzanych w Powiecie przeworskim w roku 2008
Kod
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*

Nazwa

Mg

%

Rozpuszczalniki

2,6

3,0

Kwasy i alkalia

0,9

1,0

Odczynniki fotograficzne

1,8

2,1

20 01 19*

Środki ochrony roślin (np. pestycydy,
herbicydy, insektycydy)

4,4

5,0

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć

4,4

5,0

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

2,6

3,0

8,8

10,0

30,6

34,9

4,4

5,0

3,5
10,4

4,0
11,9

8,8

10,0

4,4

5,0

20 01 26*
20 01 27*
20 01 29*

1)

Oleje i tłuszcze
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcza i Ŝywice zawierające substancje
niebezpieczne
Detergenty zawierające substancje
niebezpieczne

20 01 31*
20 01 33*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Baterie i akumulatory ołowiowe
ZuŜyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01
20 01 35*
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki
Drewno zawierające substancje
20 01 37*
niebezpieczne
Razem
1)
– inne niŜ oleje i tłuszcze jadalne

87,6

100,0

2.1.2. Istniejące systemy zbierania odpadów
Sposób zbierania odpadów na obszarze Powiatu przeworskiego jest typowy dla warunków polskich.
Do odpadów zmieszanych stosowane są głównie pojemniki o mniejszych pojemnościach (np. typu SM
110, MGB-240). Na terenach wiejskich stosowane są ponadto duŜe pojemnościowo kontenery KP – 7
rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru miejscach, ale niewygodne dla mieszkańców
(konieczność donoszenia/dowoŜenia odpadów z większych odległości). Zbieranie selektywne
prowadzone jest przy wykorzystaniu odpowiednich kontenerów oraz systemem workowym.
W tabeli 2.1.-5. podano informacje o ilości zbieranych w Powiecie przeworskim odpadów
komunalnych w roku 2008.
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Tab. 2.1.-5. Ilość zbieranych odpadów komunalnych w Powiecie przeworskim w 2008 roku
(wg GUS i danych z gmin)
L.p.

Wyszczególnienie

%1

Mg

Przeworsk (miasto), w tym
5 844,32
99,7
odpady zmieszane
5 634,91
3,62
selektywna zbiórka
209,41
Adamówka, w tym
286,22
35,7
2.
odpady zmieszane
286,22
0,0
selektywna zbiórka
0,0
Gać, w tym
415,1
47,4
3.
odpady zmieszane
389,1
6,3
selektywna zbiórka
26,0
Jawornik Polski, w tym
113,07
12,6
4.
odpady zmieszane
73,57
34,9
selektywna zbiórka
39,50
Kańczuga, w tym
1 157,45
36,9
5.
odpady zmieszane
1 099,63
5,0
selektywna zbiórka
57,82
Przeworsk, w tym
888,64
31,9
6.
odpady zmieszane
888,64
bd
selektywna zbiórka
bd
Sieniawa, w tym
649,40
34,9
7.
odpady zmieszane
597,20
8,0
selektywna zbiórka
52,2
Tryńcza, w tym
556,44
35,5
8.
odpady zmieszane
556,44
bd
selektywna zbiórka
bd
Zarzecze, w tym
811,8
56,5
9.
odpady zmieszane
773,0
4,7
selektywna zbiórka
38,8
Razem, w tym:
10 722,44
55,8
odpady zmieszane 10 298,71
4,0
selektywna zbiórka
423,73
1
– w stosunku do szacowanej ilości wytwarzanych
2
– udział odpadów zbieranych selektywnie w masie odpadów zbieranych ogółem
1.

W 2008 roku zebrano w Powiecie przeworskim jedynie 55,8% szacowanej ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych. Najgorsza sytuacja w tym zakresie była w gminach Jawornik Polski i
Przeworsk (gmina wiejska).
Jak podano w tabeli 2.1.-6, nie wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym odbiorem odpadów z
nieruchomości. Gorsza sytuacja w tym zakresie jest na terenach wiejskich.
Tab. 2.1.-6. Ilość posesji objętych zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych w roku
2008 (wg danych gmin)
Typ gminy1
M
W
W

L.p.
Gmina
1. Przeworsk
2. Adamówka
3. Gać
47

%
100
98
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L.p.
Gmina
Typ gminy1
4. Jawornik Polski
W
5. Kańczuga
MW
6. Sieniawa
MW
7. Przeworsk
W
8. Tryńcza
W
9. Zarzecze
W
1
M – miasto, MW - gmina miejsko-wiejska, W – gmina wiejska

%
39
52
95
55
80
bd

Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie,
deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich
część odpadów jest wykorzystywana w Ŝywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające
właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw
sztucznych naleŜy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru,
dioksyn i furanów).
Odpady zbierane selektywnie stanowiły w 2008 jedynie 3,95% zbieranych odpadów, co jest
wskaźnikiem zdecydowanie niŜszym niŜ w województwie podkarpackim (6,2%). Największe efekty
zbierania selektywnego zanotowano w gminach Jawornik Polski i Gać.
W tabeli 2.1.-7. zamieszczono informacje o ilości zbieranych selektywnie poszczególnych odpadów.
Tab. 2.1.-7. Ilość zbieranych selektywnie odpadów komunalnych w Powiecie przeworskim w
2008 roku (wg danych z gmin)
Wyszczególnienie

Gmina

Papier i tektura

Przeworsk (miasto)
Gać
Jawornik Polski
Kańczuga
Sieniawa
Zarzecze

Szkło

Przeworsk (miasto)
Gać
Jawornik Polski
Kańczuga
Zarzecze

Tworzywa sztuczne

Przeworsk (miasto)
Gać
Jawornik Polski
Kańczuga
Sieniawa
Zarzecze

Metale

Przeworsk (miasto)
Gać
Jawornik Polski
Kańczuga
48

Mg
72,68
3,50
0,36
8,17
28,10
2,9
78,17
8,50
32,78
28,28
27,4
24,60
4,50
5,98
3,61
10,50
6,5
6,00
9,50
0,38
2,00
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Wyszczególnienie

Gmina
Sieniawa

Mg

Przeworsk (miasto)
Kańczuga
Przeworsk (miasto)
Przeworsk (miasto)

13,60
6,00
15,76
15,24
0,24

Przeworsk (miasto)

0,444

Przeworsk (miasto)
Zarzecze
Razem w gminach

6,023
2,0

Tekstylia
Odpady kuchenne
Odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej
Odpady niebezpieczne (baterie,
świetlówki)
Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt
RTV i AGD)
Przeworsk
Adamówka
Gać
Jawornik Polski
Kańczuga
Sieniawa
Przeworsk
Tryńcza
Zarzecze

Razem
Razem poszczególne odpady
Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Metale
Tekstylia
Odpady kuchenne
Odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej
Odpady niebezpieczne
Odpady wielkogabarytowe
Razem

209,41
0,0
26,0
39,5
57,82
52,2
0,0
0,0
38,8
423,73
115,71
175,13
55,69
31,48
21,76
15,24
0,24
0,444
8,023
423,73

2.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku
W roku 2008 skierowano do odzysku 399,77 Mg zebranych odpadów mających wartość materiałową.
Spośród nich największy udział miało szkło – 43,8% masy zbieranych selektywnie odpadów. Odpady
skierowano do odzysku w podmiotach znajdujących się poza Powiatem przeworskim.
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Tab. 2.1.-8. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych mających wartość materiałową skierowanych
do odzysku/recyklingu w 2008 roku (wg danych z gmin)
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie

Mg

Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Metale
Tekstylia
Razem

115,71
175,13
55,69
31,48
21,76
399,77

%
28,9
43,8
13,9
7,9
5,4
100,0

Ponadto, zebrane odpady kuchenne oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych poddano odzyskowi
w kompostowni w LeŜajsku (łącznie 15,48 Mg).

2.1.4. Rodzaj i ilość
unieszkodliwiania

odpadów

poddawanych

poszczególnym

procesom

Odpady komunalne zbierane na obszarze Powiatu przeworskiego w formie zmieszanej
unieszkodliwiane są wyłącznie przez składowanie. W 2008 roku unieszkodliwiono tą metodą
10 259,94 Mg odpadów, czyli 96,4% zebranych odpadów komunalnych.
Zebrane odpady kierowane są na następujące składowiska:
Tab. 2.1.-9. Miejsce składowania odpadów komunalnych z poszczególnych gmin Powiatu
przeworskiego
L.p.

Gmina

Typ gminy

1.

Przeworsk

M

2.

Adamówka

W

3.

Gać

W

4.

Jawornik Polski

W

5.

Kańczuga

MW

6.

Sieniawa

MW

7.

Przeworsk

W

8.

Tryńcza

W

9.

Zarzecze

W

Miejsce składowania
Składowiska: m. Piaseczno (gm.
Tarnobrzeg), m. Młyny (gm.
Radymno), LeŜajsk
Składowisko w Giedlarowej
Składowisko w m. Młyny (gm.
Radymno)
Składowisko w m. Dynów (gm.
Dynów) i Kozodrza (gm. Ostrów)
Składowiska: m. Młyny )(gm.
Radymno) oraz w m. Dynów (gm.
Dynów)
Składowiska w Giedlarowej i w m.
Młyny (gm. Radymno)
Składowiska: m. Młyny (gm.
Radymno), w m. Jarosław (gm.
Jarosław)
Składowiska: w Giedlarowej, w m.
Jarosław (gm. Jarosław)
Składowiska: m. Młyny (gm.
Radymno), Przemyśl

Odpady wielkogabarytowe zebrane selektywnie (6,034 Mg) po rozdrobnieniu unieszkodliwiono przez
składowanie.
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Do unieszkodliwienia metodami innymi niŜ składowanie skierowano ponadto zbierane selektywnie
baterie (0,4 Mg) oraz świetlówki (0,044 Mg).

2.1.5. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów
Na obszarze Powiatu przeworskiego brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.
Odpady do zagospodarowania kierowane są do instalacji znajdujących się poza Powiatem.
W Powiecie znajduje się pięć zamkniętych składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne,
których lokalizację pokazano na mapie 2.1.-1., a charakterystykę zamieszczono w tab. 2.1.-10.

51

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu przeworskiego

- Składowisko odpadów będące w trakcie rekultywacji

Mapa 2.1.-1. Lokalizacja składowisk na obszarze Powiatu przeworskiego
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Tab. 2.1.-10. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień 31 grudnia 2008 r. (UMWP)

Lp.

1

2

3

Nazwa i adres składowiska
Składowisko odpadów w Jaworniku Polskim
przysiółek "Grabnik".
Składowisko ,,Jawornik Polski-Grabnik”
Gmina Jawornik Polski
Powiat Przeworski
Składowisko odpadów w Przeworsku.
Składowisko ,,Przeworsk”
Gmina Przeworsk
Powiat Przeworski
Składowisko odpadów w Bóbrce Kańczuckiej.
Składowisko ,, Bóbrka Kańczucka”
Gmina Kańczuga
Powiat Przeworski

Składowisko odpadów w Pełnatyczach.
Składowisko ,,Pełnatycze”
4
Gmina Zarzecze
Powiat Przeworski
Składowisko odpadów w Wylewie
Składowisko ,,Sieniawa”
5.
Gmina Sieniawa
Powiat Przeworski

Termin
zamknięcia
składowiska

Przewidywany termin zakończenia
rekultywacji

2004 r.

Decyzja o rekultywacji pismo - znak: GB.7644-59/05 z dnia 200511-29r. Starosty Przeworskiego.

2005 r.

Decyzja o rekultywacji pismo - znak: ŚR.IV-6623/1/5/4/03 z dnia
2003-12-31r. Wojewoda Podkarpacki.

2007 r.

Zgoda na zamknięcie pismo - znak: GB.7644-19/06 z dnia 200608-08r. Starosty Przeworskiego wyraŜająca zgodę na zamknięcie
składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w
Bóbrce Kańczuckiej oraz zatwierdzająca projekt rekultywacji tego
składowiska.

2002 r.

Decyzja o rekultywacji pismo – znak GB.7644-3/04 z dnia 200403-02r. Starosty Przeworskiego.

Wniosek o zamknięcie.
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2.1.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku
oraz unieszkodliwiania odpadów
Aktualnie na terenie Powiatu przeworskiego odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości
zajmują się następujące przedsiębiorstwa:
Tab. 2.1.-11. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości na terenie Powiatu przeworskiego
Gmina

Nazwa przedsiębiorstwa
„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o.

Adamówka

Gać

Gospodarka Komunalna w BłaŜowej Sp. z
o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Kańczuga
Kańczudze
Przeworska Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o.
TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z
o.o. w Tarnowie, Zakład w Przemyślu
Przeworsk
Miejski Zakład Komunalny w LeŜajsku
(miasto)
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o.
Recykling Centrum
Przeworska Gospodarka Komunalna
Przeworsk(gmina) Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o.
Sieniawa
PGKiM Jarosław Sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunalny w LeŜajsku
Sp. z o.o.
Jawornik Polski

Przeworska Gospodarka Komunalna
„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o.

Zarzecze

37-300 LeŜajsk, Wierzawice 874

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Kańczuga, ul. Św. Barbary 18
Kańczudze
Przeworska Gospodarka Komunalna

Tryńcza

Dane adresowe

Przeworsk
36-030 BłaŜowa, ul. 3-go Maja 35
Kańczuga, ul. Św. Barbary 18
Przeworsk, pl. Mickiewicza 8
37-700 Przemyśl, ul. Wernyhory 23
37-300 LeŜajsk, ul. świrki i
Wigury 3
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15
37-300 LeŜajsk, Wierzawice 874
Jarosław, ul. Morawska 1
Przeworsk, pl. Mickiewicza 8
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15
37-300 LeŜajsk, Wierzawice 874
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15
37-300 LeŜajsk, ul. świrki i
Wigury 3
37-200 Przeworsk pl. Mickiewicza
8
37-300 LeŜajsk, Wierzawice 874

TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z
37-700 Przemyśl, ul. Wernyhory 23
o.o. w Tarnowie, Zakład w Przemyślu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
37-200 Przeworsk pl. Mickiewicza
Przeworska Gospodarka Komunalna
8
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Jak podano w rozdz. 2.1.5., na terenie Powiatu brak jest podmiotów zajmujących się odzyskiem i/lub
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

2.1.7. Miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska)
W trakcie ankietyzacji, gminy sygnalizowały występowanie na ich terenie miejsc nielegalnego
składowania odpadów. Brak jest jednak danych szczegółowych o ilości znajdujących się na tych
terenach odpadów.

2.1.8. Identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami
Na podstawie analizy gospodarowania odpadami na obszarze Powiatu przeworskiego zidentyfikowano
następujące problemy w tym zakresie:
1. W 2008 roku zebrano w Powiecie jedynie 55,8% szacowanej ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych. Najgorsza sytuacja w tym zakresie była w gminach Jawornik Polski i
Przeworsk (gmina wiejska).
2. Nie wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych z
nieruchomości. Gorsza sytuacja w tym zakresie jest na terenach wiejskich.
3. Selektywnie zebrano w 2008 roku jedynie 4,0% masy odpadów zbieranych ogółem.
4. Brak jest wystarczająco rozwiniętego systemu zbierania olejów odpadowych,
przeterminowanych lekarstw.
5. Brak systemu zbierania przeterminowanych lekarstw oraz opon z gospodarstw domowych.
6. Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie,
deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach
wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w Ŝywieniu zwierząt lub kompostowana.
Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co
w przypadku tworzyw sztucznych naleŜy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla
środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).
7. W Powiecie brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych. Odpady do
odzysku/unieszkodliwienia kierowane są wyłącznie do instalacji znajdujących się poza jego
terenem.
8. Na terenie Powiatu istnieją miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie
wysypiska). Brak jest jednak danych szczegółowych o ilości znajdujących się na tych terenach
odpadów.

55

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu przeworskiego

2.2. Odpady ogólne dotyczące odpadów z pozostałych grup (Grupy 01 – 19)
2.2.1. Informacje ogólne
Analizę stanu gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu (grupy 01 – 19) na terenie
Powiatu przeworskiego przeprowadzono na podstawie Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO)
prowadzonego przez Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego.

2.2.1.1. Ilość i źródła powstawania odpadów
W roku 2008 podmioty gospodarcze z terenu Powiatu wytworzyły ok. 18,0 tys. Mg odpadów, co
pokazano w tabeli 2.2.-1. Najwięcej, bowiem ok. 30% wytwarzano odpadów z grupy 02 (Odpady z
rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz
przetwórstwa Ŝywności). W stosunku do lat 2006 i 2007 zaobserwowano spadek ilości wytwarzanych
odpadów (odpowiednio: 28,1 tys. Mg i 23,2 tys. Mg).
Tab. 2.2.-1. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Powiatu przeworskiego w poszczególnych
grupach w roku 2008 (w tym odpady niebezpieczne) (wg WSO)
Grupa
odpadów1
01
02

03

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Nazwa
Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu,
fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa
Ŝywności
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli,
masy celulozowej, papieru i tektury, 06 odpady z produkcji,
przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu
chemii nieorganicznej
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
produktów przemysłu chemii organicznej
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych),
kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Odpady z procesów termicznych
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni
metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii
metali nieŜelaznych
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem
olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i
propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach
Odpady nieujęte w innych grupach
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów
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Mg

%

420,00

2,33

5 433,60

30,16

323,95

1,80

1 372,28

7,62

15,70

0,09

0,40
597,81

0,00
3,32

95,52

0,53

3 888,68

21,58

66,22

0,37

2,35

0,01

258,75

1,44

1 788,63
459,11

9,93
2,55
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Grupa
odpadów1

Nazwa
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i
ziemię z terenów zanieczyszczonych)
Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady z instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody
pitnej i wody do celów przemysłowych
Razem

18
19

Mg

%

37,73

0,21

3 257,37

18,08

18 018,09

100,00

1

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206):

Do największych wytwórców odpadów w 2008 roku latach naleŜały następujące przedsiębiorstwa
(tab. 2.2.-2):
Tab. 2.2.-2. Najwięksi wytwórcy odpadów w 2008 roku (w tym odpadów niebezpiecznych) na
obszarze Powiatu przeworskiego (wg WSO)
L.p.
1.
2.
3.

Przedsiębiorstwo
"O.K. - OWOCOWE KONCENTRATY" Sp. z o.o.
Fabryka Wagonów GNIEWCZYNA S.A.
AXTONE S.A
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "IMPRESJA" - Robert
Jaśkowiec
UTIRES Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Sp. z o.o.
GPR GUMA i PLASTIK RECYCLING Sp. z o.o. Zarzecze
"MARMA" Polskie Folie Sp. z o.o.
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

4.
5.
6.
7.
8.
1

Mg
5 441,37
2 603,82
2 331,57
1 764,95
1 671,62
1 204,60
914,96
925,40
16 858,28

%1
30,2
14,5
12,9
9,8
9,3
6,7
5,1
5,1
93,6

– w stosunku do całkowitej masy odpadów wytwarzanych w Powiecie przeworskim

W masie wytworzonych odpadów, odpady niebezpieczne stanowiły w roku 2008 – 2,0% (tab. 2.3.-3.).
Wśród nich, przewaŜały odpady z grupy 11 i 12:
Tab. 2.2.-3. Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze gospodarczym w 2008
roku na obszarze Powiatu przeworskiego (wg WSO)
Grupa
odpadów
07
08
09
11
12
13

Nazwa

Mg

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
produktów przemysłu chemii organicznej
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych),
kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni
metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii
metali nieŜelaznych
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem
olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
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%

0,800

0,23

15,594

4,44

0,400

0,11

95,515

27,18

76,192

21,68

66,223

18,84
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Grupa
odpadów
14
15
16
17
18

Nazwa

Mg

Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i
propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
grupach
Odpady nieujęte w innych grupach
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i
ziemię z terenów zanieczyszczonych)
Odpady medyczne i weterynaryjne
Razem

%

2,348

0,67

11,739

3,34

30,860

8,78

14,260

4,06

37,481
10,67
351,412
100,00

Największymi wytwórcami odpadów niebezpiecznych były następujące przedsiębiorstwa:
Tab. 2.2.-4. Najwięksi wytwórcy odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym w 2008
roku na obszarze Powiatu przeworskiego (wg WSO)
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1

Przedsiębiorstwo
AXTONE S.A.
Fabryka Wagonów GNIEWCZYNA S.A.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Przeworsku
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "IMPRESJA" - Robert
Jaśkowiec
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku
"Geyer & Hosaja" Sp. z o.o. w Partyni
GPR GUMA i PLASTIK RECYCLING Sp.z o.o. Zarzecze
Razem

Mg
200,075
46,218

%1
56,9
13,2

37,969

10,8

26,543

7,6

14,266
10,811
7,796
343,678

4,1
3,1
2,2
97,8

– w stosunku do całkowitej masy odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w Powiecie przeworskim

2.2.1.2. Sposób postępowania z odpadami
Wojewódzki System Odpadowy nie pozwala na określenie sposobu zagospodarowania odpadów
wytwarzanych na obszarze Powiatu przeworskiego, bowiem podaje on jedynie informacje o
zagospodarowaniu odpadów na terenie Powiatu (niezaleŜnie od tego, gdzie odpad został wytworzony).
Informacje te zamieszczono w rozdz. 2.2.1.3. i 2.2.1.4.
Dla zobrazowania gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie Powiatu przeworskiego bez
względu na miejsce odzysku/zagospodarowania, wykorzystano dane GUS (rys. 2.2.-1.).
Wytworzone w Powiecie przeworskim odpady z grup 01 – 19 poddawane są przede wszystkim
procesom odzysku (88,6% masy odpadów).
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Rys. 2.2.-1. Sposób postępowania z odpadami z sektora gospodarczego wytworzonymi w Powiecie
przeworskim w 2008 roku (%) (GUS)
2.2.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku
Informacje dotyczące ilości odpadów poddanych odzyskowi na terenie Powiatu przeworskiego
zamieszczono w poniŜszej tabeli. Z przedstawionych danych wynika, Ŝe odzyskowi w 2008 roku
poddano około 18,6 tys. Mg, czyli ok. 0,6 tys. Mg więcej niŜ w roku tym wytworzono. Wynikać to
moŜe z następujących przyczyn:
3. Procesom odzysku poddano odpady wytworzono w latach poprzednich.
4. W instalacjach znajdujących się na terenie Powiatu, odzyskowi poddaje się równieŜ odpady
spoza jego terenu.
Tab. 2.2.-5. Ilość odpadów poddanych odzyskowi w poszczególnych grupach na obszarze Powiatu
przeworskiego w 2008 roku (wg WSO)
Grupa
odpadów
02
07
15

16

17

19

2008
Masa (Mg) Proces1
R14
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,
560,00
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności
R1
1 164,90
R14
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
produktów przemysłu chemii organicznej
1 338,07
R3
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
7,70
R14
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych
R3
grupach
150,40
984,87
R14
Odpady nieujęte w innych grupach
1 897,50
R15
7 413,10
R3
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i
R14
ziemię z terenów zanieczyszczonych)
575,55
100,00
R10
Odpady z instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody
901,70
R14
pitnej i wody do celów przemysłowych
3 496,90
R3
Razem
18 590,70
Nazwa

1

Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251 z póŜn. zm.):
R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
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R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki
(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawoŜenia lub ulepszania gleby
R14 Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z
odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do
R13
R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

Z informacji podanych w tabeli 2.2.-5. wynika, Ŝe poza spośród wytworzonych w Powiecie
przeworskim odpadów, poza jego terenem odzyskowi poddaje się odpady z grup 01, 03, 08 – 15 i 18.
Wykaz przedsiębiorstw, które poddawały odzyskowi największą ilość odpadów podano w
tabeli 2.2.-6.:
Tab. 2.2.-6. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały odzyskowi w roku 2008 największą ilości
odpadów na terenie Powiatu przeworskiego (wg WSO)
L.p.
1.
2.
3.
1

Przedsiębiorstwo
GPR GUMA i PLASTIK RECYCLING Sp.z o.o. Zarzecze
UTIRES Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "IMPRESJA" - Robert
Jaśkowiec
Razem

%1

Mg
11 343,10
4 785,20

61,0
25,7
12,0

2 225,91
18 354,21

98,7

– w stosunku do całkowitej masy odpadów poddawanych odzyskowi w Powiecie przeworskim

Na terenie Powiatu przeworskiego, spośród odpadów niebezpiecznych, odzyskowi poddaje się jedynie
odpady z grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach):
Tab. 2.2.-7. Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi w 2008 roku na obszarze
Powiatu przeworskiego (wg WSO)
Grupa
odpadów
16

Nazwa

Mg

Odpady nieujęte w innych grupach

1 897,503
328,402

Proces1
R15
R14

1

Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251 z póŜn. zm.):
R14 Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z
odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do
R13
R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

Odpady te odzyskiwano w Przedsiębiorstwie WielobranŜowym "IMPRESJA" - Robert Jaśkowiec
(Przeworsk), zajmującym się m.in. kasacją pojazdów oraz w przedsiębiorstwie GPR GUMA i
PLASTIK RECYCLING Sp. z o.o. z Zarzecza.

2.2.1.4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwienia
Informacje o ilości odpadów poddawanych unieszkodliwieniu na obszarze Powiatu przeworskiego
zamieszczono w tabeli 2.2.-8.. W stosunku do całkowitej masy wytwarzanych w Powiecie odpadów z
grup 01 – 19, procesom unieszkodliwiania poddaje się 26,6% masy odpadów.
Na terenie Powiatu nie unieszkodliwia się odpadów niebezpiecznych.
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Tab. 2.2.-8. Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu na terenie Powiatu przeworskiego w
2008 roku (wg WSO)
Grupa
odpadów
02
16
19

Proces1

Nazwa
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,
łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności
Odpady nieujęte w innych grupach
Odpady z instalacji i urządzeń słuŜących
zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów
przemysłowych
Razem

Mg

D9

4 775,30

D9

9,90

D4

0,71
4 785,91

1

Zgodnie z Załącznikiem 6 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251 z póŜn. zm.):
D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)
D9 Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku
której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w
punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

Największym przedsiębiorstwem poddającym odpady unieszkodliwieniu jest UTIRES
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Sp. z o.o. z LeŜachowa (92% masy unieszkodliwianych w Powiecie
odpadów).

2.2.1.5. Istniejące systemy zbierania odpadów
Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie, w zaleŜności od
dalszego postępowania z nimi. Sposób zbierania, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom
magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych. Odpady
powstające w działalności gospodarczej, wytwórca odpadów:
1. Unieszkodliwia lub odzyskuje.
2. Przekazuje na podstawie jednorazowego zlecenia lub umowy innemu podmiotowi uprawnionemu
do:
- zbierania i transportu odpadów;
- odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom odbywa się w trybie:
- zlecenia,
- wyboru na podstawie konkursu ofert,
- rozstrzygnięcia przetargu publicznego.
W zaleŜności od wewnętrznych ustaleń wytwórcy odpadów moŜliwe jest:
- zawieranie wielu umów z róŜnymi firmami uprawnionymi do odbioru odpadów;
- zawieranie jednej umowy z jednym odbiorcą na podstawie tzw. Umowy o kompleksowym
odbiorze odpadów.
Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc wytwarzania do miejsc
ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących
w gestii:
- wytwórców odpadów,
- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania,
- specjalistycznych firm transportowych.
Sposób transportu odpadów jest ściśle uzaleŜniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez
odpowiednie przepisy, w tym ADR (Dz.U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r. z późn. zm.).
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Wykaz przedsiębiorstw zajmującym się zbieraniem odpadów na obszarze Powiatu przeworskiego
zamieszczono w tabeli 2.2.-9.

2.2.1.6. Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Na terenie Powiatu przeworskiego zlokalizowane są następujące firmy zajmujące się
zagospodarowaniem odpadów (tab. 2.2.-10.):
1. GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o., 37-205 Zarzecze nr 169, produkująca elementy oponki gumowe, na bazie odpadów gumowych,
2. „GEYER & HOSAJA” Sp. z o.o., Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki, Zakład Gumowy w
Przeworsku, ul. Gorliczyńska 157, 37-200 Przeworsk, bieŜnikująca opony i produkująca
wyroby formowe między innymi podstawy do znaków drogowych i innych elementów
gumowych wykorzystywanych przy organizacji ruchu drogowego,
3. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „UTIRES” Sp. z o.o., LeŜachów 133, 37-530 Sieniawa,
eksploatująca instalację do unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego,
4. „Polski Asfalt: Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, Wytwórnia Mas
Bitumicznych 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 11b, odpady z remontów i przebudowy dróg
stosowane będą zamiennie w miejsce naturalnego kruszywa, do produkcji mieszanek
bitumicznych,
5. Zakład Budowy Dróg i Transportu, Stanisław Babiś, 37-300 LeŜajsk, ul. Mickiewicza 57/8,
punkt przerobu odpadów budowlanych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, gmina
Tryńcza.
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Tab. 2.2.-9. Wykaz przedsiębiorstw zajmującym się zbieraniem odpadów powstających w przemyśle na obszarze Powiatu przeworskiego w 2008 roku
(wg Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu przeworskiego, 2009)

Lp.

Nazwa i adres przedsiębiorcy

1.

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
37-207 Gać

2.

Sklep z artykułami motoryzacyjno – przemysłowymi
37-220 Kańczuga, ul. Św. Barbary 9

3.

Sklep „Rol - Mot”
37-220 Kańczuga, ul. Rynek 17

4.

MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.
35-030 Rzeszów, Al. Pod Kasztanami 10
Zakład Produkcyjny
37-220 Kańczuga, ul. Płachcińskiego 2

5.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
37-220 Kańczuga, ul. Św. Barbary 18

6.

Sklep Ogrodniczy „ROLNIK”
37-220 Kańczuga, ul. Św. Barbary

7.

Handel – Usługi „AGA”
37-220 Kańczuga, ul. Kolejowa

Decyzja administracyjna
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-36/03
z dnia 14.05.2003 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-3/02
z dnia 15.02.2002 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-16/02
z dnia 11.03.2002 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-20/02
z dnia 08.04.2002 r.
znak: GB.7644-36/06
z dnia 19.05.2006 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-61/03
z dnia 05.09.2003 r.
znak: GB.7644-78/03
z dnia 29.12.2003 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-80/04
z dnia 03.12.2004 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-46/06
z dnia 23.06.2006 r.
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Rodzaje odpadów
przewidywanych
do zbierania
020110; 100980; 120101; 120102; 120103; 150104;
160117; 160118; 170401; 170402; 170403; 170404;
170405; 170407; 191001; 191002; 191202; 191203;
200102; 200140
160601*

160601*

070213; 150102

200301; 200303; 200302; 200102; 200110; 200111;
200139; 200307; 190112; 200399; 200202; 190805;
190801; 190902; 160601*; 160602*; 160603*;
160604; 160605
150110*
120101; 150101; 150102; 150104; 150107; 160117;
160118; 160120; 160601*; 160602*; 160605;
170201; 170202; 170203; 170401; 170402; 170403;
170404; 170405; 170406; 170407; 170411; 191001;
191002; 191201; 191202; 191203; 191204; 191205;
200101; 200102; 200133*; 200134; 200139; 200140
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Lp.

8.

Nazwa i adres przedsiębiorcy
Firma Produkcyjno – Handlowa PAMET, Mirosława
Dec, 38-500 Sanok, ul. Kopernika 10/31
działalność prowadzona jest w Pantalowicach 261A,
gmina Kańczuga

9.

Firma Handlowa „KOWAR”
37-200 Przeworsk, Grzęska 357

10.

Firma Handlowa KOWAR1
37-200 Przeworsk, Grzęska 357

11.

„AUTO-SHOP” s.c.
37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 17

12.

Firma Kupiecka
37-200 Przeworsk, ul. Krasickiego 48

13.

Sklep Motoryzacyjny „AUTO – MOTO”
37-200 Przeworsk, ul. Krasickiego 5

14.

Skup Złomu Metali Kolorowych
37-500 Jarosław, Tytonia 56
Oddział w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Gimnazjalna 29a

15.

Firma Handlowo – Usługowa „AKAR”
37-200 Przeworsk, ul. Studziańska 1

16.

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe
„IMPRESJA” Robert Jaśkowiec
37-200 Przeworsk, ul. Łąkowa 5
Stacja demontaŜu pojazdów

Rodzaje odpadów
przewidywanych
do zbierania

Decyzja administracyjna
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-9/07
z dnia 22.03.2007 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-51/02
z dnia 05.07.2002 r.
znak: GB.7644-18/04
z dnia 16.04.2004 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-82/06
z dnia 07.12.2006 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-22/02
z dnia 28.03.2002 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-33/02
z dnia 08.05.2002 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-38/02
z dnia 16.05.2002 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-66/02
z dnia 06.09.2002 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-52/02
z dnia 19.07.2002 r.
Wojewoda Podkarpacki
znak: ROŚ.7638/15/2001
z dnia 14.08.2001 r.
znak: ŚR.IV-6620/22/05
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15 01 01

100316; 100602; 170401; 170402; 170403; 170404;
170405; 170406; 170411; 160605
100316; 100602; 101003; 170401; 170402; 170403;
170404; 170405
170406; 170411
160601*

160103

160601*

170401; 170402; 170403; 170404

160601*; 150202*
160601*; 160211*; 160213*; 160215*; 150101;
150102; 150103; 150104; 150105; 150106; 150107;
160103; 160117; 160118; 160119; 160120; 160214;
160216; 170202; 170203; 170401; 170402; 170407;
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Lp.

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Decyzja administracyjna
z dnia 30.06.2006 r.

17.

CARSYSTEM- RM –Przeworsk
37-200 Przeworsk, ul. Studziańska 1

18.

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „HIP”
37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 28

19.

Firma Handlowa „SOLO”
37-200 Przeworsk, ul. Dynowska 6

20.

TRAX-BRW Sp. z o.o.
37-200 Przeworsk, ul. Armii Krajowej 2

21.

„Agro –Mal”s.j.
37-600 Lubaczów, ul. Abp. Baziaka 15a
Sklep w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Studziańska 2

22.

Sklep Ogrodniczy „PLANTATOR”
37-200 Przeworsk, Pl. Mickiewicza 12

23.

Sklep „Rolnik”
37-200 Przeworsk, ul. Kąty

24.

Firma Usługowo – Handlowa „Racing” s.c.
37-200 Przeworsk, ul. Studziańska 1 i ul. Dworcowa
10

25.

EKOFOIL Sp. z o.o.

Starosta Przeworski
znak: GG.7644-10/03
z dnia 18.02.2003 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-70/03
z dnia 27.10.2003 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-7/04
z dnia 18.06.2004 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-40/04
z dnia 30.06.2004 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-57/04
z dnia 23.11.2004 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-81/04
z dnia 10.12.2004 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-2/05
z dnia 25.01.2005 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-53/05
z dnia 27.09.2005 r.
znak: OŚ.7644-33/07
z dnia 23.08.2007 r.
znak: OŚ.7644-24/08
z dnia 20.06.2008
Starosta Przeworski
65

Rodzaje odpadów
przewidywanych
do zbierania
170405; 191202; 191201; 191203; 191204; 191205;
191208; 200101
150202*

-

-

-

150110*

150110*

150110*
37-200 Przeworsk, ul. Dworcowa 10:
150101; 150106; 150107; 160601*; 200101;
200102;
37-200 Przeworsk, ul. Studziańska 1:
020110; 120101; 120102; 120103; 120121; 120199;
150102; 150104; 160117; 170405; 170407; 191001;
191002; 200139; 200140
-
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Lp.

Nazwa i adres przedsiębiorcy
37-200 Przeworsk, ul. Łąkowa 5

26.

27.

28.

Firma Handlowo – Usługowa „VENTUS”
37-200 Przeworsk, ul. Studziańska 1
Handel Artykułami Przemysłowymi i Środkami
Ochrony Roślin Zabiała 31
Sklep w Sieniawie, 37-530 Sieniawa
Firma Handlowo – Usługowa „FLAMMA”
Wylewa – Baza Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, 37-530 Sieniawa

29.

Firma Handlowa „Rotex”
37-203 Gniewczyna Łańcucka 248

30.

Sklep Motoryzacyjny, Serwis Opon
37-204 Tryńcza nr 356

31.

Firma Handlowo – Usługowa „DREW – STAL”
37-203 Gniewczyna Łańcucka,
Gniewczyna Tryniecka 51

32.

„MARAN”
37-205 Zarzecze nr 4G

33.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Sklep w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze

34.

Sklep z środkami ochrony roślin
37-205 Zarzecze, śurawicki nr 257

Rodzaje odpadów
przewidywanych
do zbierania

Decyzja administracyjna
znak: GB.7644-54/05
z dnia 03.10.2005 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-6/06
z dnia 17.02.2006 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-25/05
z dnia 18.04.2005 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-86/06
z dnia 21.12.2006 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-48/02
z dnia 01.07.2002 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-49/02
z dnia 03.07.2002 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-62/05
z dnia 15.11.2005 r.
znak: GB.7644-44/06
z dnia 23.06.2006 r.
Starosta Przeworski
znak: GG.7644-8/02
z dnia 22.02.2002 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-21/05
z dnia 01.04.2005 r.
Starosta Przeworski
znak: GB.7644-24/05
z dnia 12.04.2005 r.
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150104; 160117; 160118; 170203; 170401; 170402;
170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
200136
150110*
120103; 150104; 160117; 160118; 170203; 170401;
170402; 170403; 170404; 170405; 170406; 170407;
170411
160103

160601*
150104; 160601*; 170401; 170402; 170403;
170404; 170405; 100980; 120101; 120102; 120103;
120104; 120103; 160117; 160118; 170407; 191001;
200140
160601*

150110*

150110*
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Tab. 2.2.-10. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwienia odpadów, zlokalizowanych na
obszarze Powiatu przeworskiego w 2008 roku (wg WSO)

1.1.

1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Nazwa i adres
właściciela instalacji

GPR Guma i Plastik
Recycling
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-205 Zarzecze 169

Gmina
Powiat
Województwo

Zarzecze
Przeworski
Podkarpackie

Rodzaj instalacji (proces
odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów, zgodnie z
załącznikiem nr 5 lub nr
6 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o
odpadach)

R3 recykling lub
regeneracja substancji
organicznych, które
nie są stosowane jako
rozpuszczalniki,
R14 inne działania
polegające na
wykorzystaniu
odpadów w całości lub
części

Zezwolenie na
prowadzenie
działalności w zakresie

Starosta Przeworski,
zezwolenie na
prowadzenie

2.
2.1.

„GEYER &
HOSAJA”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
39-310 Radomyśl
Wielki, Partynia 12
Zakład Gumowy
37-200 Przeworsk,
ul. Gorliczyńska 157

Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe „UTIRES”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-530 Sieniawa,
LeŜachów 133

Ogólne informacje
Miasto Przeworsk
Sieniawa
Przeworski
Przeworski
Podkarpackie
Podkarpackie
D9 obróbka fizyczno –
chemiczna niewymieniona
w innym punkcie
R14 inne działania
niniejszego załącznika, w
polegające na
wyniku której powstają
wykorzystaniu
odpady, unieszkodliwianie
odpadów w całości
za pomocą któregokolwiek
lub części
z procesów wymienionych
w punktach od D1
do D12 (np. parowanie,
suszenie, strącanie)
Decyzje administracyjne
Starosta Przeworski,
zezwolenie na
prowadzenie
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Polski Asfalt
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
05-800 Pruszków
Wytwórnia Mas
Bitumicznych
37-200 Przeworsk
ul. Głęboka 11b

Zakład Budowy
Dróg i
Transportu,
Stanisław Babiś,
37-300 LeŜajsk,
ul. Mickiewicza
57/8
punkt przerobu
odpadów
budowlanych w
Gniewczynie
Łańcuckiej, gm.
Tryńcza

Miasto Przeworsk
Przeworski
Podkarpackie

Tryńcza
Przeworski
Podkarpackie

R14 inne działania
polegające na
wykorzystaniu
odpadów w całości
lub części

R14 inne
działania
polegające na
wykorzystaniu
odpadów w
całości lub części

Starosta Przeworski
zezwolenie na
prowadzenie

Starosta
Przeworski
Zezwolenie na
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1.1.

działalności w zakresie
odzysku – recyklingu
odpadów1,
znak: GB.7644-90/06,
z dnia 11.01.2007 r.,
termin waŜności:
30.09.2012 r.

działalności w
zakresie odzysku
odpadów2,
znak: GB.7644-68/03,
z dnia 23.10.2003 r.,
termin waŜności :
15.10.2013r.

Nazwa i adres
właściciela instalacji

odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów

2.2.

GPR Guma i Plastik
Recycling
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-205 Zarzecze 169

„GEYER &
HOSAJA”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
39-310 Radomyśl
Wielki, Partynia 12
Zakład Gumowy
37-200 Przeworsk,
ul. Gorliczyńska 157

Pozwolenie
zintegrowane

-

Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe „UTIRES”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-530 Sieniawa,
LeŜachów 133

działalności w
zakresie odzysku
odpadów,
znak: OŚ.7644-58/08,
z dnia 15.01.2009 r.,
termin waŜności:
30.09.2018 r.

Starosta Przeworski,
pozwolenie zintegrowane
na prowadzenie instalacji
do unieszkodliwiania
padłych
lub ubitych zwierząt lub
odpadowej tkanki
zwierzęcej,
znak: GB.7644-64/06,
z dnia 11.01.2007 r.,
termin waŜności:
31.12.2015 r.

-
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Polski Asfalt
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
05-800 Pruszków
Wytwórnia Mas
Bitumicznych
37-200 Przeworsk
ul. Głęboka 11b

-

Zakład Budowy
Dróg i
Transportu,
Stanisław Babiś,
37-300 LeŜajsk,
ul. Mickiewicza
57/8
punkt przerobu
odpadów
budowlanych w
Gniewczynie
Łańcuckiej, gm.
Tryńcza
prowadzenie
działalności w
zakresie odzysku
odpadów3,
znak: OŚ.764458/07,
z dnia
07.01.2008 r.,
termin waŜności:
30.11.2017 r.

-
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1.1.

Nazwa i adres
właściciela instalacji

GPR Guma i Plastik
Recycling
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-205 Zarzecze 169

3.

3.1.

„GEYER &
HOSAJA”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
39-310 Radomyśl
Wielki, Partynia 12
Zakład Gumowy
37-200 Przeworsk,
ul. Gorliczyńska 157

Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe „UTIRES”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-530 Sieniawa,
LeŜachów 133

Polski Asfalt
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
05-800 Pruszków
Wytwórnia Mas
Bitumicznych
37-200 Przeworsk
ul. Głęboka 11b

Zakład Budowy
Dróg i
Transportu,
Stanisław Babiś,
37-300 LeŜajsk,
ul. Mickiewicza
57/8
punkt przerobu
odpadów
budowlanych w
Gniewczynie
Łańcuckiej, gm.
Tryńcza

170181-5000 Mg/rok

170101-10000
Mg/rok
170102-10000
Mg/rok
170103-5000
Mg/rok
170107-5000
Mg/rok
170180-500
Mg/rok
170181-20000
Mg/rok
170302-5000
Mg/rok
170504-1000
Mg/rok
170506-1000
Mg/rok
170508-1000
Mg/rok
170904-5000

Odzysk/unieszkodliwianie odpadów

Rodzaj i ilość odpadów
dopuszczonych do
odzysku
(kod odpadu4 , ilość w
Mg/rok dla kaŜdego
odpadu)

040199 – 50 Mg/rok
070213 – 1000 Mg/rok
070280 – 15000
Mg/rok
070299 – 5000 Mg/rok
160103 – 22750
Mg/rok
160122 – 50 Mg/rok
170604 – 200 Mg/rok
191204 – 15000
Mg/rok

070280 – 3000
Mg/rok
160103 – 2000
Mg/rok

-
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1.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

„GEYER &
HOSAJA”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
39-310 Radomyśl
Wielki, Partynia 12
Zakład Gumowy
37-200 Przeworsk,
ul. Gorliczyńska 157

Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe „UTIRES”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-530 Sieniawa,
LeŜachów 133

Polski Asfalt
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
05-800 Pruszków
Wytwórnia Mas
Bitumicznych
37-200 Przeworsk
ul. Głęboka 11b

-

-

020102 – 2000 Mg/rok
020182 – 900 Mg/rok
020202 – 2000 Mg/rok
020203 - 500 Mg/rok
020281 – 5000 Mg/rok
160380 – 100 Mg/rok

-

-

070280 – 5393,5 Mg
160103 – 189,6 Mg

070280 - 1316,6 Mg

-

-

-

-

-

020281 – 6765,2 Mg

-

-

191204 – 396,3 Mg
070280 – 902,0 Mg
160103 – 1089,6 Mg

070280 – 1161,0 Mg

-

-

-

-

-

-

-

GPR Guma i Plastik
Recycling
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-205 Zarzecze 169

Nazwa i adres
właściciela instalacji

Rodzaj i ilość odpadów
dopuszczonych do
unieszkodliwiania
(kod odpadu4 , ilość w
Mg/rok dla kaŜdego
odpadu)
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2004 r.
Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w
2004 r.
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2005 r.

Zakład Budowy
Dróg i
Transportu,
Stanisław Babiś,
37-300 LeŜajsk,
ul. Mickiewicza
57/8
punkt przerobu
odpadów
budowlanych w
Gniewczynie
Łańcuckiej, gm.
Tryńcza
Mg/rok

3.6.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w
2005 r.

-

-

3.7.

Masa odpadów poddana

070280 – 1390,9 Mg

b.d.

020102 – 1950,0 Mg
020182 – 653,0 Mg
020202 – 1950,0 Mg
020203 – 193,5 Mg
020281 – 4063,1 Mg
160380 – 33,2 Mg
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1.1.

Przedsiębiorstwo
WielobranŜowe „UTIRES”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-530 Sieniawa,
LeŜachów 133

Polski Asfalt
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
05-800 Pruszków
Wytwórnia Mas
Bitumicznych
37-200 Przeworsk
ul. Głęboka 11b

-

-

b.d.

-

-

b. d.

070280 – 657,0000
Mg
070280 – 686,0000
Mg

-

b. d.

b. d.

-

020202 – 2417,8000 Mg
160380 – 1,2000 Mg
020102 – 60,3000 Mg
020182 – 1191,9000 Mg
020202 – 2662,5000 Mg
020203 – 193,9000 Mg
020281 – 285,9000 Mg
160380 – 8,7000 Mg

-

-

GPR Guma i Plastik
Recycling
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
37-205 Zarzecze 169

Nazwa i adres
właściciela instalacji

odzyskowi w 2006 r.

3.8.

Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w
2006 r.

3.9.

Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2007 r.

3.10.

„GEYER &
HOSAJA”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
39-310 Radomyśl
Wielki, Partynia 12
Zakład Gumowy
37-200 Przeworsk,
ul. Gorliczyńska 157

Zakład Budowy
Dróg i
Transportu,
Stanisław Babiś,
37-300 LeŜajsk,
ul. Mickiewicza
57/8
punkt przerobu
odpadów
budowlanych w
Gniewczynie
Łańcuckiej, gm.
Tryńcza

Masa odpadów poddana
unieszkodliwianiu w
2007 r.

070299 – 46,5 Mg
160122 – 6,7 Mg
191204 – 381,1 Mg

-

1 Zezwolenie Starosty Przeworskiego na prowadzenie działalności w zakresie odzysku – recyklingu odpadów, dla firmy: GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. 37-205
Zarzecze 169, zmieniona decyzją z dnia 31.10.2008 r., znak: OŚ.7644-57/08.
Zezwolenie obejmuje odzysk odpadów sklasyfikowanych jako:
150103 – 4,0 Mg/rok; odzysk metodą R1;
170101 – 20,0 Mg/rok i 170107 – 30,0 Mg/rok; odzysk metodą R14.
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2 Zezwolenie Starosty Przeworskiego na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, dla firmy: „GEYER & HOSAJA” Sp. z o.o. 39-310 Radomyśl Wielki,
Partynia 12, Zakłady Gumowe 37-200 Przeworsk, ul. Gorliczyńska 157, zmienione decyzją z dnia 14.07.2008 r., znak: OŚ.7644-29/08.
Zezwolenie obejmuje odzysk odpadów sklasyfikowanych jako:
150102 – 20,0 Mg/rok i 150103 – 30,0 Mg/rok; odzysk poprzez ponowne wykorzystanie jako opakowania.
3 Zezwolenie Starosty Przeworskiego dla P. S.Babiś prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Budowy Dróg i Transportu w LeŜajsku, na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów zostało zmienione decyzją znak: OŚ.7644-20/08, z dnia 10.04.2008 r.
4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206)
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2.2.1.7. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami
Do najwaŜniejszych problemów w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w przemyśle
(grupy 01 – 19) naleŜą:
1. Często nieprawidłowe postępowanie z odpadami w sektorze małych przedsiębiorstw, co
przejawia się np. porzucaniem odpadów w miejscach nielegalnego składowania.
2. Nieprzestrzeganie przez część przedsiębiorców obowiązków w zakresie gospodarowania
odpadami wynikających z aktów prawnych (dotyczy to przede wszystkim obowiązku
dokonywania sprawozdawczości).
Zidentyfikowane problemy w gospodarowaniu odpadami wybranych grup odpadów zamieszczono w
rozdz. 2.3.

2.3. Charakterystyka szczegółowa dotycząca wybranych odpadów
2.3.1. Odpady zawierające PCB
Źródła i ilość powstających odpadów
Polichlorowane bifenyle, w skrócie PCB, to grupa związków organicznych, w których jako
podstawniki w pierścieniach związków aromatycznych, występują atomy fluorowca – najczęściej
chloru.
PCB znajdują się przede wszystkim w kondensatorach (ponad 75% całej produkcji PCB).
Eksploatowane w Polsce kondensatory, w których jako syciwo zastosowano PCB, posiadają
następujące oznaczenia literowe:
- wyprodukowane w Polsce
– C,
- wyprodukowane w NRD
– BK, LKC, LKP, LKCI, LKPI, KCI, KPI, LKPF,
LPXF,
- wyprodukowane w ZSRR
– KC,
- wyprodukowane w Rumunii
– FSME, FCME,
- wyprodukowane w Austrii
– EMC,
- wyprodukowane w Szwecji
– CR.
Oprócz kondensatorów, w przemyśle mogą jeszcze pracować transformatory z importu, które
wypełnione są płynami na bazie PCB lub olejami mineralnymi skaŜonymi PCB na skutek
nieświadomego obchodzenia się z tymi związkami. Graniczna wartość oznaczająca, Ŝe mieszanina
bądź urządzenie jest skaŜone PCB wynosi 50 ppm.
Wg WSO, w powiecie przeworskim w roku 2008 wytworzono 1,070 Mg transformatorów i
kondensatorów zawierających PCB (kod odpadu 16 02 09*).
Sposoby gospodarowania odpadami
System gospodarowania odpadami zawierającymi PCB polega na:
- organizacji i prowadzeniu bazy danych PCB,
- organizacji systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie
podlegają inwentaryzacji,
- sukcesywnym usuwaniu urządzeń zawierających PCB do 30 czerwca 2010 r.,
- wprowadzeniu zachęt dla przedsiębiorców, aby przyspieszyć proces wycofywania
z uŜycia urządzeń zawierających PCB
- unieszkodliwianiu/dekontaminacji odpadów zawierających PCB w kraju lub poza jego
granicami.
W województwie podkarpackim brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów zawierających
PCB. Aktualnie na terenie kraju funkcjonuje jedna instalacja do dekontaminacji transformatorów (kod
odpadu 16 02 09*) znajdująca się we Włocławku - Anwil S. A. o mocy przerobowej 600 Mg/rok.
Oleje i ciecze zawierające PCB są unieszkodliwiane metodą termicznego przekształcania w instalacji
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Anwil S.A. we Włocławku i Sarpi Sp. z o.o. (dawna Lobbe) w Dąbrowie Górniczej. Łączna
maksymalna moc przerobowa tych instalacji wynosi 14 000 Mg/rok. Ponadto PCC Rokita w Brzegu
Dolnym posiada pozwolenie na unieszkodliwienie ciekłych odpadów m. in. olejów zawierających
PCB w swoim procesie produkcyjnym. Ilość odpadów moŜliwa do zagospodarowania w tym procesie
wynosi 4 000 Mg/rok.
Kondensatory są przekazywane do unieszkodliwienia firmom zagranicznym, natomiast instalacje
krajowe dla unieszkodliwiania transformatorów mają moŜliwości uzupełnienia istniejących mocy
przerobowych. PoniewaŜ usuwanie PCB stanowi problem przejściowy, czasowo ograniczony, dlatego
uwaŜa się, Ŝe inwestowanie w budowę nowych instalacji jest niecelowe.
NajwaŜniejsze problemy
16. Brak dokładnej inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB.
17. Zbyt wolno przebiegający proces wycofywania z uŜytkowania urządzeń zawierających PCB.

2.3.2. Oleje odpadowe
Źródła i ilość powstających odpadów
Oleje odpadowe, to szczególna grupa odpadów, poniewaŜ są to w całości odpady niebezpieczne, które
występują praktycznie wszędzie tam gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Do grupy tej
naleŜą wszystkie oleje smarowe i przemysłowe, a w szczególności zuŜyte oleje silników spalinowych,
oleje przekładniowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.
Szacuje się, Ŝe w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych w Powiecie przeworskim znajduje
się rocznie ok. 8,8 Mg olejów innych niŜ oleje jadalne. W sektorze gospodarczym wytworzono
ponadto w roku 2008 następującą ilość odpadów zawierających zuŜyte oleje:
Tab. 2.3.-1. Masa zuŜytych olejów wytworzonych na obszarze Powiatu przeworskiego w 2008
roku (wg WSO)
L.p.

Kod odpadu

1.

13 01 09*

2.

13 01 10*

3.

13 02 04*

4.

13 02 05*

5.
6.

13 02 06*
13 02 08*

7.

13 03 07*

Nazwa
Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki
chlorowcoorganiczne
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające
związki chlorowcoorganiczne
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
Razem

Masa
(Mg)
0,185
4,820
0,350
13,127
0,032
47,581
0,028
66,123

Sposoby gospodarowania odpadami
Oleje odpadowe powstające w zakładach na terenie Powiatu są przekazywane firmom
specjalistycznym trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy
separatorów olejowych. Odpady te są odzyskiwane w istniejących specjalistycznych instalacjach.
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Na terenie województwa podkarpackiego zbieraniem olejów odpadowych zajmuje się takŜe firma
RAN-OIL z Tarnowa. Świadczy ona usługi z tego zakresu na znacznym obszarze województwa.
Firma ta działa w sieci RAN.
NajwaŜniejsze problemy
1. Problemy z zagospodarowaniem stwarzają małe ilości odpadów olejowych, powstających w
duŜym rozproszeniu, gdzie zbieranie tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie mało
opłacalna,
2. Brak w Powiecie przeworskim systemu zbierania odpadów olejowych od małych i
indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób
niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych.

2.3.3. Zużyte baterie i akumulatory
Źródła i ilość powstających odpadów
Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. Występują w postaci
wielkogabarytowej oraz małogabarytowej.
Akumulatory niklowo – kadmowo wielkogabarytowe (16 06 02*) uŜywane są głównie przez podmioty
gospodarcze. Ich ilość wprowadzana na rynek systematycznie maleje ze względu na powszechne
wycofywanie kadmu z procesów technologicznych. Wielkość powstawania odpadowych
akumulatorów Ni-Cd jest trudna do określenia, ze względu na ich długą Ŝywotność – rzędu 10-12 lat.
W Powiecie przeworskim powstaje rocznie ok. 10,5 Mg baterii pochodzenia komunalnego. W roku
2008 w przemyśle wytworzono równieŜ ponadto następująca ilość zuŜytych baterii i akumulatorów:
Tab. 2.3.-2. Masa zuŜytych baterii i akumulatorów wytworzonych na obszarze Powiatu
przeworskiego w 2008 roku (wg WSO)

Kod odpadu
16 06 01*

Nazwa odpadu
Baterie i akumulatory ołowiowe

Masa
(Mg)
21,965

Sposoby gospodarowania odpadami
System zbierania zuŜytych akumulatorów i baterii jest obecnie na etapie tworzenia. Jedynie firmy
zajmujące się recyklingiem akumulatorów kwasowo – ołowiowych posiadają własną sieć ich zbierania
obejmującą cały kraj. ZuŜyte akumulatory są przy zakupie nowego oddawane w punktach sprzedaŜy.
W województwie podkarpacki odzyskowi oraz unieszkodliwianiu poddaje się niewielką ilość
omawianej grupy odpadów.
NajwaŜniejsze problemy
1. Niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych z przedsiębiorstw
(głównie małych i średnich) oraz z gospodarstw domowych.
2. DuŜe rozproszenie wytwórców zuŜytych baterii i akumulatorów.
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2.3.4. Odpady medyczne i weterynaryjne
Źródła i ilość powstających odpadów
Odpady medyczne i weterynaryjne są grupą odpadów związanych z ochroną zdrowia ludzkiego
i zwierząt. Powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań,
doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Większość rodzajów odpadów medycznych została
zaliczona w ustawodawstwie krajowym do odpadów niebezpiecznych. W roku 2008 mieszkańcy
Powiatu podkarpackiego wytworzyli 3,5 Mg przeterminowanych lub niewykorzystanych leków (kod
20 01 31*). Dane o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów w jednostkach słuŜby zdrowia w roku
2008 zamieszczono w tabeli 2.3.-3.:
Tab. 2.3.-3. Masa odpadów medycznych i weterynaryjnych wytworzonych na obszarze Powiatu
przeworskiego w 2008 roku (wg WSO)
Kod
odpadu
18 01 02*

18 01 03*

18 01 04
18 01 06*
18 01 09

Nazwa odpadu
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty słuŜące do
jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
Inne odpady, które zawierają Ŝywe drobnoustroje chorobotwórcze lub
ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału
genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne
podstawy do sądzenia, Ŝe wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np.
zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18
01 80 i 18 01 82
Inne odpady niŜ wymienione w 18 01 03
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niŜ wymienione w 18 01 08
Razem

Masa
(Mg)
0,653

36,820

0,24
0,008
0,004
37,725

W roku 2008 w jednostkach weterynaryjnych na terenie Powiatu nie wykazano wytworzenia
odpadów.
Sposoby gospodarowania odpadami
Gospodarka odpadami odbywa się zgodnie z instrukcjami wewnątrz zakładowymi, zgodnymi z
wytycznymi Inspekcji Sanitarnej. Odpady segregowane są „u źródła” a więc w salach operacyjnych,
oddziałach szpitalnych, gabinetach zabiegowych itp. Gromadzone są w oznakowanych workach lub
pojemnikach jednorazowego uŜytku.
Odpady medyczne i weterynaryjne unieszkodliwiane są poza Powiatem przeworskim, gdyŜ na jego
terenie brak jest odpowiednich instalacji.
NajwaŜniejsze problemy
1. Brak prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów w placówkach medycznych i
weterynaryjnych (głównie w małych lub indywidualnych praktykach).
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2.3.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji
Źródła i ilość powstających odpadów
W Powiecie przeworskim zarejestrowano i wyrejestrowano następującą ilość pojazdów
samochodowych (w roku 2008):
• Ilość zarejestrowanych pojazdów samochodowych (samochody osobowe): 4320 szt.
• Ilość wyrejestrowanych pojazdów samochodowych (samochody osobowe): 503 szt.
W wojewódzkim systemie odpadowym, w roku 2008 wykazano w Powiecie przeworskim
wytworzenie jedynie 1 130,8 Mg zuŜytych lub nienadających się do uŜytkowania pojazdów
niezawierających cieczy i innych niebezpiecznych elementów (kod 16 01 06). Wykazano natomiast
poddanie odzyskowi następujących odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji:
Tab. 2.3.-4. Masa wytworzonych odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji powstających
na obszarze Powiatu przeworskim w 2008 roku (wg WSO)

Kod odpadu

16 01 06

Nazwa odpadu
ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy
niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych
elementów

Masa
(Mg)
1 130,8

Sposoby gospodarowania odpadami
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) kaŜda firma, która wprowadza na rynek powyŜej
tysiąca pojazdów rocznie musi utworzyć sieć punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Sieć istnieje wtedy, gdy odległość między poszczególnymi stacjami jest nie większa niŜ 50 km. JeŜeli
pojazd jest wycofany z eksploatacji, to właściciel przekazuje kompletny pojazd wyłącznie
przedsiębiorcy, który prowadzi stację demontaŜu, albo punkt zbierania pojazdów.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań
dla stacji demontaŜu oraz sposobu demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143,
poz. 1206 z późn. zm.) określa minimalne wymagania dla stacji demontaŜu pojazdów wycofanych z
eksploatacji. Stanowi ono realizację art. 22 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz transpozycję zapisów załącznika i dyrektywy 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Uaktualniany wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontaŜu samochodów i przedsiębiorców
prowadzących punkty zbierania pojazdów znajduje się na stronie Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego.
W powiecie przeworskim znajduje się 1 stacja demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(„IMPRESJA” Robert Jaśkowiec). Jej charakterystykę zamieszczono w tabeli 2.2.-9. Ponadto, na
terenie województwa funkcjonuje 39 przedsiębiorców prowadzących stacje demontaŜu samochodów i
10 przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów.
Do największych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego podejmującego działalność
w zakresie kasacji zuŜytych pojazdów samochodowych oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów
powstających z ich demontaŜu naleŜą m.in.:
-

-

Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych „WTÓRSTAL” S.J. w Stalowej Woli.
Przedsiębiorstwo posiada koncesję na obrót metalami nieŜelaznymi oraz upowaŜnienie na
prowadzenie kasacji pojazdów.
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „EKOLOGIA” Sp. z o.o. w Rzeszowie – Zakład Przerobu
Surowców Wtórnych, które prowadzi działalność w zakresie skupu i kasacji zuŜytych
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-

pojazdów samochodowych, odzysku materiałów z demontowanych pojazdów do ponownego
wykorzystania.
Firma Usługowo-Handlowa „EKO – TOP” Sp. z o.o. w Rzeszowie, która prowadzi usługi w
zakresie odbioru i termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
„RAF-EKOLOGIA” Sp z o.o. w Jedliczu przyjmuje do termicznego unieszkodliwiania: filtry
olejowe, płyny hamulcowe i chłodnicze, tworzywa sztuczne, zuŜyte oleje, inne odpady.
Zakłady Gumowe „GEYER & HOSAJA” w Partyni, przyjmują do odzysku odpady gumowe,
z których produkują dywaniki samochodowe, elementy gumowe dla motoryzacji, wyroby
gumowe dla drogownictwa itp.

NajwaŜniejsze problemy
1. Prowadzenie demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontaŜu.

2.3.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Źródła i ilość powstających odpadów
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne powstają zarówno w gospodarstwach domowych jak i w
przemyśle. Do odpadów tej grupy naleŜą równieŜ transformatory i kondensatory zawierające PCB,
zuŜyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC. Szacuje się, Ŝe w gospodarstwach domowych w
Powiatu przeworskiego powstaje rocznie ok. 11,4 Mg zuŜytych powyŜszych urządzeń. Natomiast w
przemyśle powstało w roku 2007 ok. 6,7 Mg zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2.3.5.):
Tab. 2.3.-5. Ilość i rodzaj zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstałego w
przemyśle w Powiecie przeworskim w 2008 roku (wg UMWW)
Kod
odpadu
16 02 09*
16 02 13*
16 02 14

Nazwa odpadu
Transformatory i kondensatory zawierające PCB
ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09
do 16 02 13

16 02 16

Masa
(Mg)
1,070
5,164
0,361
0,086
6,681

Razem
Sposoby gospodarowania odpadami

Sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych powinien być zbierany przez jednostki handlowe na
zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu lub w punktach wskazanych przez organ
wykonawczy gminy.
Zebrane odpady kierowane są do zakładów, gdzie następuje ich przetwarzanie. Wyodrębnione z nich
frakcje przekazywane są następnie do odzysku lub unieszkodliwienia.
ZuŜyte urządzenia powstające w przemyśle odbierane są zazwyczaj przez specjalistyczne
przedsiębiorstwa. Na terenie województwa podkarpackiego działa 129 przedsiębiorstw prowadzących
działalność w zakresie zbierania tych odpadów oraz 5 instalacji do przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (wg Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) (tab. 2.3.-6.).
Uaktualniany wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbierania tych odpadów
oraz instalacji do przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się na
stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: www.gios.gov.pl.
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Tab. 2.3.-6. Charakterystyka instalacji odzysku/unieszkodliwiania zuŜytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na terenie woj. podkarpackiego (stan na dzień 31.08.2009 r.)

Nazwa
EKOPRINT
Kozik

Lokalizacja

Proces

Teresa ul. Jagieły 22a
38-200 Jasło

FUH „EKO-TOP"
Sp. z o.o. w Rzeszowie

R14

ul. Hetmańska 120,
35-078 Rzeszów

D10

Kod
odpadów
160215*
160216
160214
160215*
160216

HSW
Huta
Stali
ul. Kwiatkowskiego 137
Jakościowych
D5, R4 160216
450 Stalowa Wola
Sp. z o.o.
HSW
Zakład
ul. Kwiatkowskiego 1
160214
Metalurgiczny
R4
37-450 Stalowa Wola
160216
Sp. z o.o.
160213*
RAF-EKOLOGIA
ul. Trzecieskiego 14
160214
D9, D10
160215*
Sp. z o.o.
38-460 Jedlicze
160216
Razem

Nominalna
moc
przerobowa
(Mg/rok)

Moce
wykorzystywane
(Mg/rok)

10,0

4,1

2 518,5

2 397,4

220 000,0

287,1

150 000,0

40,9

8 500,0

2 302,9

381 028,5

5 032,4

1

Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251 z póŜn. zm.):
R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali
R14 Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z
odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do
R13
1
Zgodnie z Załącznikiem 6 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251 z póŜn. zm.):
D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych
niŜ niebezpieczne
D9 Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku
której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w
punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)
D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

NajwaŜniejsze problemy
1. Niewystarczający system zbierania zuŜytego sprzętu.
2. Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa dotycząca gospodarki zuŜytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym oraz brak znajomości wymogów prawnych w tym zakresie.

2.3.7. Odpady zawierające azbest
Źródła i ilość powstających odpadów
Azbest jest nazwą handlową grupy materiałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to
uwodnione krzemiany magnezu, Ŝelaza, wapnia i sodu. RozróŜnia się następujące typy azbestu:
chryzotyl (włóknista odmiana serpentynu, tj. uwodnionego krzemianu magnezu), amozyt (krzemian
Ŝelazowo-magnezowy, krokidolit (krzemian sodowo-Ŝelazowy), antofilit (krzemian magnezowy
zawierający Ŝelazo).
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Azbest szeroko stosowany był w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie,
ale takŜe w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. NajwaŜniejszymi zastosowaniami
azbestu są:
- wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestów chryzotylowego i amfibolowych,
takie jak: pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierające od
10-35% azbestu;
- wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników,
przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognioodpornych. Zawierają one w zaleŜności od
przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, głównie chryzotylu;
- wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione,
- wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane do róŜnego typu
hamulców,
- wyroby tekstylne: sznury i maty,
- wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe
uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, zawierające od 20 do
40% azbestu..
Szacuje się (w skali kraju), Ŝe ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty
azbestowo-cementowe (faliste i płaskie).
Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1997 r. i Nr 156
z 1998 r.). Zgodnie z ustawą w Polsce do 28 września 1998 r. została całkowicie zakończona
produkcja płyt azbestowo-cementowych (a wcześniej innych wyrobów zawierających azbest.
Natomiast po 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
Wyjątek stanowią wyroby z zawartością azbestu, które nie posiadają jeszcze swoich zamienników ze
względu na ekstremalne warunki pracy. Wykaz takich wyrobów zawarty jest w rozporządzeniach
ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do
produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny. Dotyczy to azbestu włóknistego
sprowadzanego do diafragmy do elektrolizy przeponowej przy produkcji chloru i wyrobów
azbestowo-kauczukowych.
W roku 2008 w Powiecie przeworskim zarejestrowano wytworzenie w trakcie prac rozbiórkowych
14,26 Mg materiałów izolacyjnych zawierających azbest (kod 17 06 01*).
Sposoby gospodarowania odpadami
Biorąc pod uwagę zagroŜenie dla środowiska, odpady zawierające azbest powinny być usuwane przez
specjalistyczne przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpady te unieszkodliwiane
są przez składowanie. Na terenie Powiatu brak jest składowiska odpadów zawierających azbest,
natomiast na terenie województwa podkarpackiego, kwatery do składowania azbestu znajdują się na:
- składowisku odpadów komunalnych w Młynach w powiecie jarosławskim, zarządzanym
przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno, Skołoszów 341,
- składowisku gminnym w Pysznicy gm. Pysznica zarządzanym przez Gminny Zakład
Komunalny, mieszczącym się przy ul. Wolności 295, 37 - 403 Pysznica.
NajwaŜniejsze problemy
1. Brak dokładnej inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest.
2. Zbyt wolno przebiegający proces usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest.
3. Brak wdroŜonych mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych
gospodarstw domowych.
4. Słaba świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla zdrowi i Ŝycia ludzi odpadów
zawierających azbest.
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2.3.8. Przeterminowane pestycydy
Źródła i ilość powstających odpadów
Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z:
- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu,
- bieŜącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie.
Szacuje się, Ŝe w gospodarstwach domowych Powiatu przeworskiego corocznie powstaje ok. 4,4 Mg
przeterminowanych i zuŜytych środków ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy).
W roku 2008 nie zarejestrowano wytworzenia w Powiecie przeworskim odpadów pestycydowych lecz
jedynie opakowania po nich (kod 15 01 19*), w ilości 0,129 Mg.
Sposoby gospodarowania odpadami
Obecnie, z uwagi na wysokie ceny preparatów, przeterminowaniu ulegają nieznaczne ilości
pestycydów. Powstają natomiast odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin, które zgodnie z
ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.
638) powinny trafić one do producenta lub importera.
NajwaŜniejsze problemy
1. Brak jest zorganizowanego systemu zbiórki opakowań po pestycydach.
2. Niska świadomość mieszkańców, którzy często wyrzucają opakowania po pestycydach do
pojemników na odpady komunalne.

2.3.9. Odpady materiałów wybuchowych
Źródła i ilość powstających odpadów
Odpady materiałów wybuchowych powstają w wyniku działalności wojska zarówno w okresie
minionym jak i działalności prowadzonej obecnie. Powstają one równieŜ w policji oraz w
przedsiębiorstwach produkujących bądź stosujących materiały wybuchowe. Są to m.in. odpady
amunicji, odpadowe wyroby pirotechniczne oraz inne materiały
Na terenie Powiatu przeworskiego w roku 2008 nie wykazano wytworzenia Ŝadnych odpadów
materiałów wybuchowych.

2.3.10. Zużyte opony
Źródła i ilość powstających odpadów
ZuŜyte opony (kod 16 01 03) powstają w wyniku bieŜącej eksploatacji pojazdów mechanicznych.
Źródłem powstawania tego odpadu są teŜ samochody wycofane z eksploatacji. W roku 2008 w
Powiecie przeworskim wytworzono 56,16 Mg zuŜytych opon.
Sposoby gospodarowania odpadami
Sieć zbierania zuŜytych opon obejmuje firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontaŜu i gminy.
Opony pozostawiane są ponadto w serwisach opon po ich wymianie.
W analizowanych latach wszystkie wytworzone zuŜyte opony były zagospodarowywane poza terenem
Powiatu przeworskiego i województwa podkarpackiego.
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NajwaŜniejsze problemy
1. Niekontrolowane spalanie części zuŜytych opon.
2. Brak systemów zbierania zuŜytych opon od osób fizycznych.

2.3.11. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i
infrastruktury budownictwa
Źródła i ilość powstających odpadów
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu infrastruktury powstają w budownictwie mieszkalnym jak i
przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie w duŜym rozproszeniu. Odpady budowlane i
remontowe wytwarzane są takŜe w gospodarstwach domowych, jako odpady z remontów mieszkań,
prowadzonych na małą skalę i wówczas są ujęte w zmieszanych odpadach komunalnych, oznaczonych
kodem 20 03 01. Katalog nie wyodrębnia tego odpadu w grupie odpadów komunalnych, podgrupie
odpadów gromadzonych selektywnie, ani wśród innych odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwa
zbierające od mieszkańców odpady mające charakter budowlanych, nadają im kody z grupy 17
(Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)), stąd brak ich w wykazach dotyczących
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W roku 2008, w Powiecie przeworskim wytworzono 459,11 Mg odpadów budowlanych:
Tab. 2.3.-7. Masa wytworzonych odpadów z budowy, remontów i demontaŜu obiektów
budowlanych i infrastruktury budownictwa na obszarze Powiatu przeworskiego w 2008 roku
(wg WSO)

Kod odpadu
170101
170103
170107
170405
170407
170411
170504
170605*
170904

Nazwa
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposaŜenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06
śelazo i stal
Mieszaniny metali
Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione
w 17 05 03
Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu
inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Razem

Masa
(Mg)
25,50
20,26
42,80
115,69
56,89
0,09
5,00
14,26
178,62
459,11

Sposoby gospodarowania odpadami
Mieszkańcy gromadzą odpady budowlane w podstawianych kontenerach („na telefon”) lub
wykorzystują do utwardzania własnych terenów. Zbieraniem i transportem odpadów z budowy,
remontów i demontaŜu zajmują się wytwórcy tych odpadów (niekiedy takŜe odbiorcy) jakimi są firmy
budowlane, remontowe i demontaŜowe. Odpady te j grupy poddawane są odzyskowi np. jako
podsypka, do niwelacji terenu lub produkcji materiałów budowlanych.
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NajwaŜniejsze problemy
1. Odpady z budowy i remontów powstają w duŜym rozproszeniu (duŜa ilość wytwórców) i
często nie są zbierane w sposób selektywny.
2. Odpady te usuwane są często na tzw. dzikie wysypiska.

2.3.12. Komunalne osady ściekowe
Źródła i ilość powstających odpadów
W powiecie przeworskim funkcjonuje 7 oczyszczalnie biologiczne i 1 oczyszczalnie
z
podwyŜszonym usuwaniem miogenów. Oczyszczalnie te mają przepustowość 8 745 m3 ścieków/dobę.
W roku 2008 wytworzono w powyŜszych oczyszczalniach 1 141,2 Mg komunalnych osadów
ściekowych (kod odpadu: 19 08 05).
Sposoby gospodarowania odpadami
Wytworzone osady ściekowe poddane zostały procesom odzysku (R10 i R14):
Tab. 2.3.-8. Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych na obszarze Powiatu przeworskiego
w 2008 roku(wg WSO)
Kod odpadu
190805

Proces1

Nazwa odpadu
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
Razem

R14
R10

Masa
(Mg)
901,7
100,0
1 001,7

1

Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251 z póŜn. zm.):
R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawoŜenia lub ulepszania gleby
R14 Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z
odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do
R13

NajwaŜniejsze problemy
1. Część osadów ściekowych magazynuje się na terenie oczyszczalni oraz unieszkodliwia na
składowiskach odpadów, co naleŜy uznać za zjawiska niekorzystne.
2. Brak instalacji pozwalających na inne niŜ rolnicze wykorzystanie osadów

2.3.13. Odpady opakowaniowe
Źródła i ilość powstających odpadów
Odpady opakowaniowe to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz
transportowych stosowanych w całym systemie pakowania towarów. Powstają one głównie w
podmiotach gospodarczych, zakładach produkcyjnych, jednostkach handlowych, gospodarstwach
domowych, a takŜe w biurach, szkołach, urzędach i innych miejscach uŜyteczności publicznej itp.
W Powiecie przeworskim wytworzono w roku 2008 następująca ilość odpadów opakowaniowych:
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Tab. 2.3.-9. Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych na obszarze Powiatu przeworskiego
w 2008 roku(wg WSO)
Kod odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10*

15 02 02*

Nazwa odpadu
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z metali
Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i
toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Razem

Masa
(Mg)
145,24
88,54
11,00
2,22
0,13

11,61
258,75

Sposoby gospodarowania odpadami
Odpady opakowaniowe zbierane są z reguły selektywnie (do worków lub pojemników) oraz
poddawane doczyszczeniu w sortowniach, a następnie kierowane są do odzysku/recyklingu.
Na obszarze Powiatu przeworskiego, procesom odzysku poddano następująca masę odpadów
opakowaniowych:
Tab. 2.3.-10. Ilość zagospodarowanych odpadów opakowaniowych na obszarze Powiatu
przeworskiego w 2008 roku(wg WSO)
Kod odpadu

Proces

Nazwa

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna
Razem

R3
R14
R3

Masa
(Mg)
115,6
7,0
2,6
125,2

1

Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251 z póŜn. zm.):
R3
Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki
(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R14 Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z
odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do
R13

NajwaŜniejsze problemy
1. Trudności ze zbytem zebranych surowców i ich niskie oraz niestabilne ceny.
2. Brak zachęt dla przedsiębiorstw prowadzących zbieranie i odzysk odpadów opakowaniowych.
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3. PROGNOZA ZMIAN
3.1. Prognoza demograficzna
Wg prognoz przeprowadzonych przez GUS, w Powiecie przeworskim do roku 2020 przewiduje się
systematyczny wzrost liczby mieszkańców zamieszkujących tereny wiejskie i jednoczesny spadek
ilości mieszkańców terenów miejskich:
Tab. 3.1.-1. Prognoza liczby mieszkańców Powiecie przeworskim na lata 2009 - 2020 (wg GUS)
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Tereny
miejskie
wiejskie
21 100
57 514
21 059
57 560
21 015
57 586
20 980
57 609
20 982
57 647
20 962
57 657
20 970
57 748
20 944
57 787
20 928
57 883
20 979
57 926
20 940
58 025
20 917
58 094

Razem
78 614
78 618
78 601
78 589
78 629
78 619
78 718
78 731
78 811
78 905
78 965
79 010

3.2. Odpady komunalne
3.2.1. Prognoza dotycząca ilości oraz składu odpadów
Prognozując zmiany ilościowe i jakościowe odpadów komunalnych w Powiecie, za planem
gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego (2008) przyjęto następujące załoŜenia:
1. Nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego odpadów;
2. Wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów wynosił będzie 1% rocznie;
W tabeli 3.2.-1. zamieszczono informacje dotyczące szacunkowej masy wytwarzanych odpadów
komunalnych w Powiecie przeworskim, a na rysunku 3.2.-1. szacunkowy skład morfologiczny
odpadów zmieszanych w 2020 roku.
Z punktu widzenia gospodarowania odpadami komunalnymi, istotną frakcją są odpady ulegające
biodegradacji. Dane dotyczące prognozowanej szacunkowej masy tych odpadów zamieszczono w
tabeli 3.2.-2.
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Tab. 3.2.-1. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów komunalnych w Powiecie przeworskim (tys. Mg)
Wyszczególnienie

2009

2010
2011
2012
2013
2014
Odpady zmieszane i zbierane selektywnie

tereny miejskie
tereny wiejskie
Razem

7,4
10,3
17,7

7,5
10,4
17,9

tereny miejskie
tereny wiejskie
Razem

0,1
0,3
0,4

0,1
0,3
0,4

tereny miejskie
tereny wiejskie
Razem

0,1
0,2
0,3

tereny miejskie
tereny wiejskie
Razem

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,3
0,6
0,9
19,5
8,1
11,4

0,3
0,6
0,9
19,6
8,2
11,4

tereny miejskie
tereny wiejskie
Razem
Razem odpady komunalne (Mg/M, rok)
MM
W
1.

7,5
7,6
7,6
10,5
10,6
10,7
18
18,2
18,3
Odpady z ogrodów i parków

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7,7
10,8
18,5

7,8
11
18,8

7,8
11,1
18,9

7,9
11,2
19,1

8
11,3
19,3

8
11,5
19,5

8,1
11,6
19,7

0,1
0,3
0,4

0,1
0,3
0,4

0,1
0,3
0,4

0,1
0,3
0,4

0,1
0,3
0,4

0,1
0,3
0,4

0,1
0,3
0,4

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Odpady z czyszczenia ulic i placów

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,2
0,0
0,2

0,3
0,6
0,9
20,3
8,4
11,9

0,3
0,6
0,9
20,5
8,5
12,0

0,3
0,6
0,9
20,7
8,6
12,1

0,4
0,6
1
20,9
8,6
12,3

0,4
0,7
1,1
21,1
8,7
12,4

0,4
0,7
1,1
21,3
8,8
12,6

0,4
0,7
1,1
21,5
8,8
12,7

0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
Odpady z targowisk

0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
Odpady wielkogabarytowe1
0,3
0,6
0,9
19,7
8,2
11,5

0,3
0,6
0,9
19,9
8,3
11,6

0,3
0,6
0,9
20,1
8,4
11,8

meble i inne odpady duŜych rozmiarów (poza zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektroniczny)
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Tab. 3.2.-2. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w Powiecie przeworskim (tys. Mg)
Wyszczególnienie
Ze zmieszanych:
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
OdzieŜ, tekstylia (biodegradowalne)
Drewno
Odpady z ogrodów i parków (ulegające
biodegradacji)
Odpady z targowisk (ulegające biodegradacji)
Razem

2009
7,6
3,7
0,5
3,2
0,01
0,3

2010
7,7
3,7
0,5
3,2
0,01
0,3

2011
7,8
3,8
0,5
3,2
0,01
0,3

2012
7,8
3,8
0,5
3,2
0,01
0,3

2013
7,9
3,8
0,5
3,3
0,01
0,3

2014
8,0
3,9
0,5
3,3
0,01
0,3

2015
8,1
3,9
0,5
3,3
0,01
0,3

2016
8,2
3,9
0,6
3,4
0,01
0,3

2017
8,3
4,0
0,6
3,4
0,01
0,3

2018
8,3
4,0
0,6
3,4
0,01
0,3

2019
8,4
4,1
0,6
3,5
0,01
0,3

2020
8,4
4,1
0,6
3,5
0,01
0,3

0,3
0,1
8,0

0,3
0,1
8,1

0,3
0,1
8,2

0,3
0,1
8,3

0,3
0,1
8,3

0,3
0,1
8,4

0,3
0,1
8,5

0,3
0,1
8,6

0,3
0,1
8,7

0,3
0,1
8,8

0,3
0,1
8,8

0,3
0,1
8,9
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Rys. 3.2.-1. Szacunkowy skład morfologiczny odpadów zmieszanych w 2020 roku w Powiecie
przeworskim (%)

3.2.2. Prognozowane zmiany w zakresie organizacyjnym i technologicznym
W latach 2009 – 2020 naleŜy oczekiwać następujących zmian w gospodarowaniu odpadami:
1. Rozwijać się będzie system zbierania selektywnego odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych.
2. Wzrastać będzie koszt unieszkodliwiania odpadów przez składowanie, co związane będzie
m.in. ze wzrostem opłat środowiskowych oraz zamykaniem w kraju składowisk
niespełniających warunków środowiskowych. Będzie miało to wpływ na zwiększenie
opłacalności odzysku, co z kolei spowoduje presję na zwiększenie stopnia odzysku odpadów.
3. Zwiększać się będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, w
tym równieŜ w celach energetycznych.
4. Pojawiać się będą coraz tańsze technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
5. Gospodarowanie odpadami w Polsce organizowane będzie w coraz większym stopniu na
szczeblu ponadgminnym, co wiązać się będzie z budową zakładów zagospodarowania
odpadów o znaczeniu regionalnym.
6. Zmniejszać się będzie w kraju ilość eksploatowanych składowisk odpadów innych niŜ
niebezpieczne i komunalne, na których składowane są odpady komunalnych, ze względu na
zamykanie składowisk niespełniających wymagań, nieuzyskanie pozwoleń zintegrowanych
(termin uzyskania pozwoleń minął 30 kwietnia 2007 r.).
7. W wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość ekologiczna mieszkańców.
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3.3. Odpady pozostałe
Prognozowanie ilości odpadów powstających w przemyśle uwzględniać musi bardzo wiele
czynników, które wynikają z kolei z mało przewidywalnych zjawisk, jakimi są w kolejnych kilkunastu
latach np.
1. Poziom rozwoju gospodarczego Polski.
2. Koniunktura na rynkach zagranicznych.
3. Polityka Państwa wobec poszczególnych gałęzi produkcji itp.
4. Zmiany uregulowań prawnych.
5. Zmiany w technologiach produkcji.
Analizę prognoz dla poszczególnych grup odpadów przedstawiono w formie tabelarycznej
(tab. 3.3.-1.).
Na podstawie przeprowadzonej analizy, do roku 2020 prognozuje się wzrost masy wytwarzanych
odpadów.
Tab. 3.3.-1. Prognoza wytwarzania odpadów powstających w przemyśle na terenie Powiatu
przeworskiego (tys. Mg)
Rok
2012
2016
2020
Grupa 01 (odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud
oraz innych kopalin)
Przewidywany jest wzrost wydobycia surowców skalnych, w
tym w szczególności kamienia budowlanego. Perspektywy
rosnącej koniunktury na budownictwo mieszkaniowe i
infrastrukturę drogową powinny wpłynąć na wzrost wydobycia i
produkcji kruszywa budowlanego, a tym samym na wzrost ilości
0,5
1,0
1,5
powstających odpadów. Znaczna ilość wytworzonych i
zgromadzonych odpadów przemysłu wydobywczego moŜe
stanowić surowiec dla przemysłu materiałów budowlanych i
budownictwa.
Grupa 02 (odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,
łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności)
Decydujący wpływ na ilość wytwarzanych odpadów w
województwie
podkarpackim
mają
podmioty branŜy
przetwórstwa rolno - spoŜywczego, w tym przede wszystkim
przemysł cukrowniczy.
Na podstawie obowiązujących w woj. podkarpackim
strategicznych dokumentów (Strategia rozwoju województwa
podkarpackiego, Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa) naleŜy stwierdzić, Ŝe nie przewiduje się
większych „rewolucyjnych” zmian w strukturze przemysłu na
6,0
7,0
8,0
obszarze regionu, a co za tym idzie zmian struktury
wytworzonych odpadów powstających w wyniku działalności
gospodarczej. Biorąc pod uwagę, Ŝe znaczne ilości
wytworzonych odpadów w przemyśle rolno – spoŜywczym są
wykorzystywane jako pasza w hodowli zwierząt w
gospodarstwach rolnych oraz do nawoŜenia w rolnictwie, naleŜy
przypuszczać, Ŝe ilość wytwarzanych odpadów w tej grupie
będzie nieznacznie wzrastać.
Grupa 03 (odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i
tektury)
Obserwowany w Polsce wzrost produkcji wyrobów z drewna i
0,5
0,6
0,7
mebli spowoduje nieznaczny wzrost ilości wytwarzanych
Prognoza
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Prognoza

2012

Rok
2016

2020
odpadów tej grupy.
Grupa 07 (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii
organicznej)
Przyjęto, Ŝe masa wytwarzanych odpadów będzie wzrastać
1,4
1,5
1,6
Grupa 08 (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb,
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich)
Biorąc pod uwagę systematyczny spadek ilości wytwarzanych
odpadów w latach 2006 – 2008, przyjęto kontynuację tego
0,015
0,013
0,012
trendu.
Grupa 09 (odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych)
Systematyczny rozwój fotografii cyfrowej powodował będzie
spadek ilości odpadów (przy początkowym nieznacznym
0,0003
0,0002
0,0001
wzroście).
Grupa 10 (odpady z procesów termicznych)
Na podstawie obserwowanych tendencji w kraju przyjęto
0,6
0,7
0,7
nieznaczny wzrost masy odpadów
Grupa 11 (Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z
procesów hydrometalurgii metali nieŜelaznych)
Na podstawie obserwowanych tendencji w Powiecie przyjęto
dalszy nieznaczny wzrost masy odpadów
0,10
0,11
0,12
Grupa 12 (odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i
tworzyw sztucznych)
Wzorem krajowego planu gospodarki odpadami załoŜono, Ŝe
w latach następnych nastąpi stabilizacja ich ilości na podobnym
4,0
4,0
4,0
co w latach 2006 – 2008 poziomie.
Grupa 13 (oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12
i 19)
Obserwowane tendencje wskazują, Ŝe spadać będzie ilość
moŜliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych, co
0,07
0,06
0,06
związane jest z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na
oleje smarowe świeŜe oraz wydłuŜeniem czasu ich eksploatacji
Grupa 14 (odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07
i 08)
Obserwując tendencje w ilości wytwarzanych odpadów przyjęto
0,003
0,003
0,003
stabilizację masy wytwarzanych odpadów
Grupa 15 (odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nieujęte w innych grupach)
Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonuje się w zakresie
wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań,
polegający na znacznym obniŜeniu ich masy, a takŜe ze względu
0,3
0,3
0,3
na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji
masy opakowań w systemach pakowania towarów przewiduje
się stabilizację masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych.
Grupa 16 (odpady nieujęte w innych grupach)
Obserwowane tendencje w Powiecie wskazują na nieznaczny,
1,8
1,85
1,9
wzrost ilości odpadów tej grupy
Grupa 17 (odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
Trwająca, stała tendencja wzrostu w budownictwie powodować
1,0
1,5
2,0
będzie wzrost ilości wytwarzanych odpadów.
Grupa 18 (odpady medyczne i weterynaryjne)
Biorąc pod uwagę zakładany w Polsce wzrost dostępności usług
0,04
0,05
0,05
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Prognoza

2012

Rok
2016

2020
medycznych oraz starzenie się społeczeństwa, wzrastać będzie
ilość odpadów
Grupa 19 (odpady z instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)
Biorąc pod uwagę cele stawiane w Polityce Ekologicznej
Państwa oraz w krajowym planie gospodarki odpadami 2010
4,0
4,1
4,2
przyjęto systematyczny wzrost masy odpadów
Razem
19,7
22,0
24,4
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4. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI NA LATA 2009 - 2020
W niniejszej aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu przeworskiego zmodyfikowano
aktualnie realizowane cele gospodarowania odpadami zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami
dla woj. podkarpackiego (Uchwała Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r.).

4.1. Odpady komunalne
Cele główne:
1. Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
2. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z
wymaganiami ochrony środowiska.
3. Minimalizacja ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.
4. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem
selektywnego zbierania 100% mieszkańców województwa do końca roku 2010.
5. Gospodarowanie odpadami w Powiecie przeworskim w oparciu o ponadgminny zakład
zagospodarowania odpadów „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”.
6. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych..
7. Bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów
8. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
9. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających wymogów prawnych i
technologicznych.

Cele szczegółowe:
1. Zmniejszenie
ilości
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów
wytwarzanych w Powiecie przeworskim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego
planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości
odpadów ulegających biodegradacji:
- w 2010 r. nie więcej niŜ 75%,
- w 2013 r. nie więcej niŜ 50%,
- w 2020 r. nie więcej niŜ 35%.
2. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych
w roku 2014.

4.2. Odpady z grup 01 - 19
Cele ogólne dla odpadów powstających w przemyśle (wg Planu gospodarki odpadami dla woj.
podkarpackiego) (w stosunku do ilości odpadów wytworzonych):
1. Systematyczne zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku.
2. Zmniejszenie masy odpadów magazynowanych i unieszkodliwianych przez składowanie.
Cele szczegółowe dla wybranych grup odpadów podano poniŜej (zgodnie z Planem gospodarki
odpadami dla woj. podkarpackiego, 2008). Dla części celów brak w powyŜszym planie celów na lata
2019 i 2020, ze względu na ich brak w KPGO 2010.
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Tab. 4.2.-1. Cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów
Okres realizacji

Cele szczegółowe
Odpady zawierające PCB

2009 - 2010
2011 - 2020

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez
kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie
urządzeń zawierających PCB
Likwidacja odpadów zawierających PCB o stęŜeniu poniŜej 50 ppm
Oleje odpadowe

2009 – 2018
(dla roku 2019
w WPGO brak
celu
ilościowego)

1. Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych, w szczególności od
mieszkańców.
2. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców o
szkodliwości olejów, które usuwane są do środowiska.
3. W latach 2009 – 2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co
najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co
najmniej 35%.
ZuŜyte baterie i akumulatory

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku
i unieszkodliwiania zuŜytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie
ich składowania
W roku 2009 naleŜy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu
wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i
opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) oraz rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. Nr 109,
poz. 752)
Poziom (%)
Rodzaj baterii lub akumulatorów, z których
powstał odpad
Odzysk
Recykling
Akumulatory kwasowo- ołowiowe
wszystkie
wszystkie
zgłoszone
zebrane
Akumulatory
niklowo-kadmowe
2009
60
60
(wielkogabarytowe)
Akumulatory niklowo-kadmowe
40
40
(małogabarytowe)
Akumulatory niklowo- Ŝelazowe oraz inne
akumulatory elektryczne
40
40
(wielkogabarytowe)
Akumulatory niklowo- Ŝelazowe oraz inne
akumulatory elektryczne
20
20
(małogabarytowe)
Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z
wyłączeniem
części
ogniw
i
baterii
20
20
galwanicznych
Osiąganie co najmniej poziomów zbierania (zdefiniowanych i określonych w
2010 – 2016
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006
(dla lat 2017 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zuŜytych baterii i akumulatorów oraz
2020 w WPGO
uchylającą dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266. z 26.9.2006 r, str. 1-14):
brak celu
do dnia 26 września 2012 roku naleŜy osiągnąć poziom zbierania zuŜytych baterii i
ilościowego)
akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej
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Okres realizacji

Cele szczegółowe
25 % masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych;
do dnia 26 września 201 6 r. naleŜy osiągnąć poziom zbierania zuŜytych baterii i
akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej
45 % masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych.
Odpady medyczne i weterynaryjne

2009 - 2020

Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i
weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania)
Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej skuteczności
działania systemu zbierania i demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym
recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji
- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięcie po 1
stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niŜszych
niŜ 75 % i 70 % masy pojazdów przyjętych do stacji demontaŜu w skali
roku,
- dla pozostałych pojazdów osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów
2009 - 2020
odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości
odpowiednio co najmniej 85 % i 80 % masy pojazdów przyjętych w skali
roku,
- uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. poziomów odzysku i recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co
najmniej 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych w skali roku.
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym rozbudowa systemu odzysku i
unieszkodliwiania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na całkowite
wyeliminowanie ich składowania
1. Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zuŜytego sprzętu w wysokości:
- dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postacie
wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do
wydawania:
o poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zuŜytego sprzętu,
o poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji
pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 75 % masy
zuŜytego sprzętu;
- dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu
teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:
o poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zuŜytego sprzętu,
Od 1 stycznia
o poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji
2008 r.
pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 65 % masy
zuŜytego sprzętu;
- dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych
urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi
elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych,
stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i
sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:
- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zuŜytego sprzętu,
- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji
pochodzących ze zuŜytego sprzętu w wysokości 50 % masy zuŜytego
sprzętu;
- dla zuŜytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części
94

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu przeworskiego

Okres realizacji

Cele szczegółowe
składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zuŜytych lamp w
wysokości 80 % masy tych zuŜytych lamp.
2. Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok (tj. 8,4 tys. Mg w
województwie).
Odpady zawierające azbest

2009 - 2020

Osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 14 lipca 2009 roku przez Radę
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009 – 2032”
Przeterminowane środki ochrony roślin

Do 2010
2012 – 2018
(dla roku 2019
w WPGO brak
celu)

Likwidacja mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki
ochrony roślin (w przypadku wykrycia)
Likwidacja pestycydowych skaŜeń terenu spowodowanych przez mogilniki j.w.,
zagraŜających bezpieczeństwu uŜytkowych wód podziemnych

Odpady materiałów wybuchowych – nie wykazano powstawania na terenie województwa. W
przypadku ich wykazania:
2009 - 2020

Budowa systemu zagospodarowania odpadów wybuchowych oraz dostosowanie
go do wymagań ochrony środowiska (w przypadku pojawienia się odpadów)
ZuŜyte opony

2009 – 2018
(dla lat 2019 2020 w WPGO
brak celu
ilościowego)

Rozbudowa systemu zagospodarowania zuŜytych opon, w tym osiągniecie
następujących poziomów odzysku i recyklingu zuŜytych opon (%) (dla
przedsiębiorców):
odzysk
85
2010 r.
recykling
15
odzysk
100
2018 r.
recykling
20

Odpady z budowy, remontów demontaŜu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej

2009 - 2020

Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy
i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby
osiągnąć następujące poziomy odzysku (%):
2010 r.
50
2018 r.
80
Komunalne osady ściekowe

2009 - 2020

--zaprzestanie składowania osadów ściekowych.
--zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed
wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami
termicznymi.
--maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w
osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących
bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.
Odpady opakowaniowe

2009 – 2018

Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, aby osiągnąć
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Okres realizacji

następujące cele (%)(dla przedsiębiorców):

recykling

2014 r.
% poziomu
odzysku

recykling

2010 r.
% poziomu
odzysku

(dla lat 2019 2020 w WPGO
brak celu
ilościowego)

Cele szczegółowe

Opakowania (ogółem)
Opakowania z tworzyw sztucznych

60
-

min. 38
min. 18

60
-

Opakowania z aluminium
Opakowania ze stali
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła
Opakowania z materiałów
(drewna i tekstyliów)
Opakowania z drewna

-

min. 45
min. 35
min. 54
min. 49

-

55-80
min.
22,5
min. 50
min. 50
min. 60
min. 60

-

-

-

-

-

min. 15

-

min. 15
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5. KIERUNKI DZIAŁAŃ I SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W niniejszej aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu przeworskiego zmodyfikowano
dotychczas realizowane kierunki działań oraz system gospodarowania odpadami zgodnie z zapisami
Planu gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego (Uchwała Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008
r.) oraz opracowaną Koncepcją programowo – przestrzenną zakładu zagospodarowania odpadów
„LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko” (grudzień 2008)

5.1. Odpady komunalne
5.1.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko
1. Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z
odpadami.
2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez
odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne.
3. Eliminowanie uciąŜliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym
zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.

5.1.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
1. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów do obiektów tworzących ZZO „LeŜajsk – Łańcut
– Przeworsk - Nisko” zgodnie z uchwalonym planem gospodarki odpadami.
2. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
3. Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
4. Wspieranie wdraŜania 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.
5. Kontrolowanie przez gminy zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
6. Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
sposobów zbierania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, w tym organizacja
np. Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) na poziomie
gminnym/międzygminnym w ramach planów gospodarki odpadami.
7. Prowadzenie zbierania i odbierania odpadów komunalnych tak, aby moŜliwe było wydzielenie
następujących frakcji odpadów:
- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone),
- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- zuŜyte baterie i akumulatory,
- zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane remontowe.
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8. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady
komunalne.
9. Sposób zbierania odpadów musi być zgodny z przyjętymi technologiami przekształcania
odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów, do których odpady będą kierowane.
10. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w
szczególności odpadów niebezpiecznych od mieszkańców, w oparciu o:
- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,
- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
oleje odpadowe, baterie, akumulatory),
- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich
selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
11. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
12. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu
stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce
wtórne.
13. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie
kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych
odpadów, takich jak:
- kompostowni odpadów organicznych,
- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),
- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.
14. Odpady zbierane w formie zmieszanej lub pozostałość po ich sortowaniu powinny być
poddane procesom, w których frakcja biodegradowalna zostanie przetworzona na kompost
i/lub biogaz albo unieszkodliwiona metodami innymi niŜ składowanie (spalanie, procesy
mechaniczno - biologiczne).
15. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne
elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych.
16. Gospodarka odpadami w Powiecie w oparciu o Zakład Zagospodarowania Odpadów „LeŜajsk
– Łańcut – Przeworsk - Nisko”.
17. Stosowane w ZZO technologie oraz wyposaŜenie muszą gwarantować realizację zakładanych
dla Powiatu przeworskiego celów zakresie gospodarowania odpadami.
18. Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

5.1.3. Organizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Leżajsk – Łańcut –
Przeworsk - Nisko”
Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego, planowany zakład powinien
spełniać następujące wymagania:
1. Zakład Zagospodarowania Odpadów powinien mieć przepustowość wystarczającą do
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez ok. 150 tys.
mieszkańców.
2. Proponowane do budowy ZZO, w uzasadnionych przypadkach składać się mogą z kilku
obiektów rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach obsługiwanego regionu.
Wynikać to musi jednak z przeprowadzenia odpowiedniej analizy w ramach opracowań
niŜszego rzędu.
3. Przewiduje się współpracę pomiędzy istniejącym i planowanymi ZZO (np. w zakresie
zagospodarowania szczególnymi rodzajami odpadów, produkcji paliw z odpadów itp.).
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4. WyposaŜenie ZZO oraz stosowane w nim technologie muszą gwarantować realizację
zakładanych dla województwa podkarpackiego celów zakresie gospodarowania odpadami
oraz spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT).
5. System zbierania odpadów na obszarze obsługiwanym przez ZZO musi być dostosowany do
stosowanych w nim technologii.
6. W uzasadnionych przypadkach ZZO składa się powinien z odpowiedniej ilości stacji
przeładunkowych. Stacje te obok urządzeń do przeładunku odpadów mogą być równieŜ
wyposaŜone w inne elementy gospodarowania odpadami, takie jak np. urządzenia do
doczyszczania zebranych selektywnie odpadów, magazyny na surowce, odpady niebezpieczne
itp.
7. Do czasu wybudowania ZZO lub niezbędnej jego rozbudowy, odpady kierowane będą do
zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących, przy załoŜeniu dąŜenia do realizacji
postawionych w WPGO celów.
8. Dopuszcza się moŜliwość zmiany przynaleŜności do ZZO dla gmin leŜących przy granicy
Zakładów.

5.1.4. System gospodarowania odpadami komunalnymi w Powiecie przeworskim
Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego na lata 2008 – 2011 z
uwzględnieniem lat 2012 – 2019”, obszar obsługiwany przez ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk –
Nisko” obejmować ma obsługą 30 gmin woj. podkarpackiego i 6 gmin z powiatu biłgorajskiego, woj.
lubelskie. Łącznie, planowany ZZO obsługiwać ma w 2020 roku 328,0 tys. mieszkańców.
W ramach przeprowadzonej analizy wariantów zawartej w Koncepcji programowo – przestrzennej
zakładu zagospodarowania odpadów „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko” (grudzień 2008)
przeanalizowano 6 wariantów zagospodarowania odpadów komunalnych (tab. 5.1.-1.).
Analiza DGC (DGC – dynamic generation cost) wykazała, Ŝe najkorzystniejszy jest wariant 5 i 6.
Warianty te realizują wszystkie podstawowe cele gospodarki odpadami komunalnymi oraz
charakteryzują się najniŜszymi nakładami inwestycyjnymi i kosztami zagospodarowania odpadów.
Oceniając oba warianty naleŜy zwrócić uwagę na ewentualne utrudnienia z realizacją instalacji
fermentacji przy oczyszczalni ścieków (W6) ze względu na ograniczony teren. W przypadku
niemoŜności zrealizowania wariantu W6, zaleca się podjęcie wariantu W5. Lokalizacja fermentacji
przy oczyszczalni wiąŜe się takŜe z kwestią ewentualnego transportu frakcji mokrej do fermentacji i
powrotu balastu do deponowania. Bardzo istotnym argumentem na korzyść wariantu W6 jest
potencjalna moŜliwość fermentowania osadów ściekowych.
W przypadku realizacji Wariantu 5 proponuje się budowę sortowni oraz instalacji do
zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji odpadów przy składowisku w Giedlarowej.
Ostateczna decyzja o wyborze lokalizacji instalacji oraz zastosowanej technologii zostanie podjęta na
podstawie Studium wykonalności.

99

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu przeworskiego

Tab. 5.1.-1. Podstawowa charakterystyka wariantów (wg Koncepcji programowo – przestrzennej zakładu zagospodarowania odpadów „LeŜajsk – Łańcut
– Przeworsk – Nisko” (grudzień 2008))

Wariant 1 (W1)

Wariant 2 (W2)

Wariant 3 (W3)

Wariant 4 (W4)

Wariant 5 (W5)

Wariant 6 (W6)

Budowa ZZO
budowa ZZO w nowej lokalizacji
(Giedlarowa lub inna w rejonie
LeŜajska):
sito + kompostownia
- instalacje wstępne oraz sito obrotowe
(20, 80 mm)
- kabina sortowania ręcznego frakcji
grubej
- instalacja kompostowania
intensywnego (BIODEGMA)
- instalacja tlenowej stabilizacji (plac
kompostowy)

budowa ZZO w nowej lokalizacji
(Giedlarowa lub inna w rejonie
LeŜajska):
prasa + kompostownia
- instalacje wstępne oraz prasa
VM2001 (frakcja sucha i mokra)

budowa ZZO w Sigiełkach:
sito + kompostownia

- instalacja kompostowania
intensywnego (BIODEGMA)
- instalacja tlenowej stabilizacji (plac
kompostowy)

- instalacje wstępne oraz sito
obrotowe (20, 80 mm)
- kabina sortowania ręcznego frakcji
grubej
- instalacja kompostowania
intensywnego (BIODEGMA)
- instalacja tlenowej stabilizacji (plac
kompostowy)

- instalacja do produkcji paliwa
alternatywnego
- budowa stacji przeładunkowej do
paliwa alternatywnego i balastu

- instalacja do produkcji paliwa
alternatywnego
- budowa stacji przeładunkowej do
paliwa alternatywnego i balastu

- instalacja do produkcji paliwa
alternatywnego
- budowa stacji przeładunkowej do
paliwa alternatywnego i balastu

rozbudowa istniejącej kompostowni:

rozbudowa istniejącej kompostowni:

rozbudowa istniejącej kompostowni:

- instalacja kompostowania
intensywnego (BIODEGMA)
- dalsze wykorzystywanie instalacji
tlenowej stabilizacji (plac kompostowy)

- instalacja kompostowania
intensywnego (BIODEGMA)
- dalsze wykorzystywanie instalacji
tlenowej stabilizacji (plac
kompostowy)

(w obliczeniach opłacalności inwestycji
przyjęto, Ŝe nowe obiekty będą
niezaleŜną instalacją względem
oczyszczalni)

budowa ZZO w nowej lokalizacji
(Giedlarowa lub inna w rejonie
LeŜajska):
sito + fermentacja
- instalacje wstępne oraz sito
obrotowe (20, 80 mm)
- kabina sortowania ręcznego
frakcji grubej
- instalacja fermentacji metanowej

budowa ZZO w nowej lokalizacji
(Giedlarowa lub inna w rejonie
LeŜajska):
prasa + fermentacja
- instalacje wstępne oraz prasa
VM2001 (frakcja sucha i mokra)

- instalacja fermentacji metanowej

- instalacja tlenowej stabilizacji
(plac kompostowy)
- instalacja odzysku energii
(spalanie biogazu)
- instalacja do produkcji paliwa
alternatywnego
- budowa stacji przeładunkowej do
paliwa alternatywnego i balastu

- instalacja tlenowej stabilizacji (plac
kompostowy)
- instalacja odzysku energii (spalanie
biogazu)
- instalacja do produkcji paliwa
alternatywnego
- budowa stacji przeładunkowej do
paliwa alternatywnego i balastu

budowa ZZO w Sigiełkach:
prasa

- instalacje wstępne oraz prasa
VM2001 (frakcja sucha i mokra)

- instalacja do produkcji paliwa
alternatywnego
- budowa stacji przeładunkowej do
paliwa alternatywnego, frakcji mokrej
i balastu

Oczyszczalnia ścieków w LeŜajsku
rozbudowa istniejącej kompostowni:

rozbudowa istniejącej kompostowni:

- instalacja kompostowania
intensywnego (BIODEGMA)
- dalsze wykorzystywanie instalacji
tlenowej stabilizacji (plac
kompostowy)

rozbudowa istniejącej
kompostowni:
- instalacja kompostowania
intensywnego (BIODEGMA)
- dalsze wykorzystywanie instalacji
tlenowej stabilizacji (plac
kompostowy)

- instalacja kompostowania
intensywnego (BIODEGMA)
- dalsze wykorzystywanie instalacji
tlenowej stabilizacji (plac
kompostowy)

(w obliczeniach opłacalności
inwestycji przyjęto, Ŝe nowe obiekty
będą niezaleŜną instalacją względem
oczyszczalni)

(w obliczeniach opłacalności
inwestycji przyjęto, Ŝe nowe obiekty
będą niezaleŜną instalacją względem
oczyszczalni)

(w obliczeniach opłacalności
inwestycji przyjęto, Ŝe nowe
obiekty będą niezaleŜną instalacją
względem oczyszczalni)

(w obliczeniach opłacalności
inwestycji przyjęto, Ŝe nowe obiekty
będą niezaleŜną instalacją względem
oczyszczalni)

- instalacja kompostowania
intensywnego (BIODEGMA)
- dalsze wykorzystywanie instalacji
tlenowej stabilizacji (plac
kompostowy)
- instalacja fermentacji metanowej
- instalacja odzysku energii (spalanie
biogazu)
- budowa stacji przeładunkowej do
frakcji suchej rozdrobnionej
(w obliczeniach opłacalności
inwestycji przyjęto, Ŝe nowe obiekty
będą niezaleŜną instalacją względem
oczyszczalni)

Sigiełki – przyjmowanie balastu z ZZO
do czasu wypełnienia
Giedlarowa – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia

Sigiełki – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia
Giedlarowa – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia

Sigiełki – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia
Giedlarowa – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia

Sigiełki – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia
Giedlarowa – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia

Sigiełki – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia
Giedlarowa – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia

Wola Zarzycka skł. gminne (gm. Nowa
Sarzyna) – przyjmowanie balastu z

Wola Zarzycka skł. gminne (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie

Wola Zarzycka skł. gminne (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie

Wola Zarzycka skł. gminne (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie

Wola Zarzycka skł. gminne (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie

Inne składowiska
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Sigiełki – przyjmowanie balastu z
ZZO do czasu wypełnienia
Giedlarowa – przyjmowanie
balastu z ZZO do czasu
wypełnienia
Wola Zarzycka skł. gminne (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie
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Wariant 1 (W1)

Wariant 2 (W2)

Wariant 3 (W3)

Wariant 4 (W4)

ZZO do czasu wypełnienia

balastu z ZZO do czasu wypełnienia

balastu z ZZO do czasu wypełnienia

Wola Zarzycka skł. zakładowe (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie balastu
z ZZO do czasu wypełnienia

Wola Zarzycka skł. zakładowe (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie
balastu z ZZO do czasu wypełnienia

Wola Zarzycka skł. zakładowe (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie
balastu z ZZO do czasu wypełnienia

Dobra (gm. Sieniawa) – rezerwa terenu
na budowę składowiska odpadów:
moŜliwa kwatera balastu z ZZO

Dobra (gm. Sieniawa) – rezerwa
terenu na budowę składowiska
odpadów: moŜliwa kwatera balastu z
ZZO

Dobra (gm. Sieniawa) – rezerwa
terenu na budowę składowiska
odpadów: moŜliwa kwatera balastu z
ZZO

balastu z ZZO
do czasu
wypełnienia
Wola Zarzycka skł. zakładowe
(gm.
Nowa
Sarzyna)
–
przyjmowanie balastu z ZZO do
czasu wypełnienia
Dobra (gm. Sieniawa) – rezerwa
terenu na budowę składowiska
odpadów: moŜliwa kwatera balastu
z ZZO

Wariant 5 (W5)

Wariant 6 (W6)

balastu z ZZO do czasu wypełnienia

balastu z ZZO do czasu wypełnienia

Wola Zarzycka skł. zakładowe (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie
balastu z ZZO do czasu wypełnienia

Wola Zarzycka skł. zakładowe (gm.
Nowa Sarzyna) – przyjmowanie
balastu z ZZO do czasu wypełnienia

Dobra (gm. Sieniawa) – rezerwa
terenu na budowę składowiska
odpadów: moŜliwa kwatera balastu z
ZZO

Dobra (gm. Sieniawa) – rezerwa
terenu na budowę składowiska
odpadów: moŜliwa kwatera balastu z
ZZO

Stacje przeładunkowe, Gminne Punkty Gromadzenia Odpadów (GPGO) i inne obiekty
Stacja segregacji i przeładunku
odpadów
komunalnych
(PGK
Przeworsk) – wydano pozwolenie na
budowę (rozbudowa w kierunku
GPGD)
Składowisko Sigiełki (gm. Krzeszów);
Realizacja istniejących planów
(rozbudowa w kierunku GPGD):
- niecka bet. na odp. bio;
- wiata na odp. bio;
- plac przeróbki gruzu;
- wiata na odp. wielkogabarytowe;
- rozbudowa wiaty na surowce wtórne,
AGD i magazynowanie odp.
niebezpiecznych;
Nisko (gm. Nisko) – planowana stacja
przeładunkowa
Zakład Kruszenia Gruzu budowlanego
(ZKGB) i Zakład Przetwarzania
ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego
(ZPZSEiE)
w
Sarzynie (gm. Nowa Sarzyna) – trwają
prace projektowe
Łańcut
–
planowana
stacja
przeładunkowa (MZUK)

Stacja segregacji i przeładunku
odpadów
komunalnych
(PGK
Przeworsk) – wydano pozwolenie na
budowę (rozbudowa w kierunku
GPGD)
Składowisko Sigiełki (gm.
Krzeszów); Realizacja istniejących
planów (rozbudowa w kierunku
GPGD):
- niecka bet. na odp. bio;
- wiata na odp. bio;
- plac przeróbki gruzu;
- wiata na odp. wielkogabarytowe;
- rozbudowa wiaty na surowce
wtórne, AGD i magazynowanie odp.
niebezpiecznych;
Nisko (gm. Nisko) – planowana stacja
przeładunkowa
Zakład
Kruszenia
Gruzu
budowlanego (ZKGB) i Zakład
Przetwarzania
ZuŜytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego
(ZPZSEiE) w Sarzynie (gm. Nowa
Sarzyna) – trwają prace projektowe
Łańcut
–
planowana
stacja
przeładunkowa (MZUK)

Stacja segregacji i przeładunku
odpadów
komunalnych
(PGK
Przeworsk) – wydano pozwolenie na
budowę (rozbudowa w kierunku
GPGD)

Zakład Kruszenia Gruzu budowlanego
(ZKGB) i Zakład Przetwarzania
ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego
(ZPZSEiE)
w
Sarzynie (gm. Nowa Sarzyna) –
trwają prace projektowe
Łańcut
–
planowana
stacja
przeładunkowa (MZUK)
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Stacja segregacji i przeładunku
odpadów komunalnych (PGK
Przeworsk) – wydano pozwolenie
na budowę (rozbudowa w kierunku
GPGD)
Składowisko Sigiełki (gm.
Krzeszów); Realizacja istniejących
planów (rozbudowa w kierunku
GPGD):
- niecka bet. na odp. bio;
- wiata na odp. bio;
- plac przeróbki gruzu;
- wiata na odp. wielkogabarytowe;
- rozbudowa wiaty na surowce
wtórne, AGD i magazynowanie
odp. niebezpiecznych;
Nisko (gm. Nisko) – planowana
stacja przeładunkowa
Zakład
Kruszenia
Gruzu
budowlanego (ZKGB) i Zakład
Przetwarzania ZuŜytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego
(ZPZSEiE) w Sarzynie (gm. Nowa
Sarzyna) – trwają prace projektowe
Łańcut – planowana stacja
przeładunkowa (MZUK)

Stacja segregacji i przeładunku
odpadów
komunalnych
(PGK
Przeworsk) – wydano pozwolenie na
budowę (rozbudowa w kierunku
GPGD)
Składowisko Sigiełki (gm.
Krzeszów); Realizacja istniejących
planów (rozbudowa w kierunku
GPGD):
- niecka bet. na odp. bio;
- wiata na odp. bio;
- plac przeróbki gruzu;
- wiata na odp. wielkogabarytowe;
- rozbudowa wiaty na surowce
wtórne, AGD i magazynowanie odp.
niebezpiecznych;
Nisko (gm. Nisko) – planowana
stacja przeładunkowa
Zakład
Kruszenia
Gruzu
budowlanego (ZKGB) i Zakład
Przetwarzania ZuŜytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego
(ZPZSEiE) w Sarzynie (gm. Nowa
Sarzyna) – trwają prace projektowe
Łańcut
–
planowana
stacja
przeładunkowa (MZUK)

Stacja segregacji i przeładunku
odpadów
komunalnych
(PGK
Przeworsk) – wydano pozwolenie na
budowę (rozbudowa w kierunku
GPGD)
Składowisko Sigiełki (gm. Krzeszów);
Realizacja istniejących planów
(rozbudowa w kierunku GPGD):
- niecka bet. na odp. bio;
- wiata na odp. bio;
- plac przeróbki gruzu;
- wiata na odp. wielkogabarytowe;
- rozbudowa wiaty na surowce wtórne,
AGD i magazynowanie odp.
niebezpiecznych;
Nisko (gm. Nisko) – planowana stacja
przeładunkowa
Zakład Kruszenia Gruzu budowlanego
(ZKGB) i Zakład Przetwarzania
ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego
(ZPZSEiE)
w
Sarzynie (gm. Nowa Sarzyna) –
trwają prace projektowe
Łańcut
–
planowana
stacja
przeładunkowa (MZUK)
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W celu realizacji postawionych dla Powiatu przeworskiego celów wskazuje się do realizacji
następujący system gospodarowania odpadami, który obowiązywać będzie na całym obszarze
obsługiwanym przez ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”:
1. Do czasu wybudowania ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”, odpady kierowane
będą do zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących, przy załoŜeniu dąŜenia do
realizacji celów postawionych w planach gospodarki odpadami.
2. W ramach opracowanej „Koncepcji Programowo – Przestrzennej Zakładu Zagospodarowania
Odpadów LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko wskazano, Ŝe gospodarowanie odpadami w
Powiecie przeworskim opierać się będzie o instalacje zlokalizowane na terenach przy
istniejących składowiskach Powiatu leŜajskiego: w m. Sigiełki i Giedlarowa oraz na terenie
istniejącej kompostowni w LeŜajsku.
3. WyposaŜenie ZZO oraz stosowane w nim technologie muszą gwarantować realizację
zakładanych dla województwa podkarpackiego oraz Powiatu przeworskiego celów w zakresie
gospodarowania odpadami oraz spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT).
4. Typy zastosowanych w ZZO instalacji oraz ich jednostkowe moce przerobowe będą
przedmiotem opracować szczegółowych (koncepcja, studium wykonalności).
5. System zbierania odpadów na obszarze obsługiwanym przez ZZO musi być dostosowany do
zastosowanych w nim technologii.
6. Na terenie Powiatu przeworskiego przewiduje się budowę Stacji przeładunkowej w mieście
Przeworski, z której odpady będą kierowane do instalacji zagospodarowania odpadów poza
Powiatem.
7. Wszystkie zebrane na terenie Powiatu przeworskiego odpady kierowane będą do instalacji w
ZZO LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko.
PowyŜszy system nawiązuje do Wariantu II systemu rozwaŜanego do realizacji w Planie gospodarki
odpadami dla Powiatu Przeworskiego” przyjętego w dniu 3 czerwca 2004 r. (Uchwała Nr
XVI/110/04).
Instalacje do sortowania odpadów
W planie planu gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego (2008) określono następujące
niezbędne do uzyskania moce przerobowe sortowni w ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”:
Do roku 2011: 74,1 tys. Mg
W latach 2012 – 2015: 3,3 tys. Mg
W latach 2016 – 2019: 3,9 tys. Mg
Razem: 81,3 tys. Mg
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji
Wyliczenia dotyczące masy odpadów ulegających biodegradacji do zagospodarowania innymi
metodami niŜ składowanie odniesiono, zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami, do roku
1995.
W planie planu gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego (2008) określono następujące
niezbędne do pozyskania moce przerobowe instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających
biodegradacji dla ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”:
Do roku 2011: 13,2 tys. Mg
W latach 2012 – 2015: 7,7 tys. Mg
W latach 2016 – 2019: 4,8 tys. Mg
Razem: 25,7 tys. Mg
Stacje przeładunkowe
Na obszarze Powiatu przeworskiego przewiduje się budowę stacji przeładunkowej w mieście
Przeworsku.
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Składowiska odpadów
Zgodnie z bilansami wykonanymi w ramach WPGO, w obszarze ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk
– Nisko”, niezbędne jest pozyskanie nowych pojemności do składowania odpadów. Przy załoŜeniu, Ŝe
wybudowane będą wszystkie niezbędne w ZZO instalacje, do roku 2019 naleŜy rozbudować
składowiska, pozyskując dodatkowo pojemność do składowania 622,7 tys. Mg odpadów.
W Powiecie przeworskim nie przewiduje się rozbudowy składowisk, ani budowy nowych.

5.1.6. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów
Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska
odpadów podano zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego (2008).
ZałoŜone cele
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w Powiecie przeworskim w roku
1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:
- w 2010 r. nie więcej niŜ 75%,
- w 2013 r. nie więcej niŜ 50%,
- w 2020 r. nie więcej niŜ 35%.
W roku 1995 w Powiecie przeworskim wytworzono 6 085,0 Mg odpadów ulegających biodegradacji.
Oznacza to, Ŝe dla realizacji powyŜszych celów, do składowania skierowana moŜe być najwyŜej
następująca masa odpadów ulegających biodegradacji:
- w 2010 r. nie więcej niŜ 4 563,8 Mg,
- w 2013 r. nie więcej niŜ 3 042,5 Mg,
- w 2020 r. nie więcej niŜ 2 129,8 Mg.
Zgodnie z bilansami przedstawionymi w tabeli 3.2.-2. naleŜy poddać przetworzeniu metodami innymi
niŜ składowanie następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w Powiecie
przeworskim:
- w 2010 r. co najmniej 3 403,3 Mg,
- w 2013 r. co najmniej 5 134,5 Mg,
- w 2020 r. co najmniej 6 601,8 Mg.
System gospodarki odpadami
1. WdraŜanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia
kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie.
2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np.
poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
3. Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co pozwala na
pozyskanie surowca o odpowiedniej czystości. Wprowadzenie zbierania selektywnego, musi
być jednak poprzedzone odpowiednimi działaniami edukacyjnymi.
4. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji targowisk
powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie
przetworzone zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji mogą być równieŜ oddane procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu.
5. Sukcesywnie naleŜy dąŜyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych. Odpady te
w przypadku uzyskania odpowiedniego stopnia czystości będą wykorzystywane do produkcji

103

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu przeworskiego

kompostu. W przypadku nieodpowiedniej czystości powinny być one przekształcone na
biogaz w procesach fermentacji.
6. Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji, powinny
zostać poddane biologicznym lub termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą
metody pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów.
7. Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane
z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz z rolnictwa.
8. Do czasu wybudowania instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji
w ZZO, naleŜy podjąć działania w celu zintensyfikowania zbierania selektywnego papieru
oraz zwiększenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kompostowanych w
przydomowych kompostownikach, co moŜe pozwolić na uzyskanie niezbędnego wskaźnika
zmniejszenia ilości tych odpadów unieszkodliwianych przez składowanie w2010 roku. W
latach następnych, realizacja celu będzie moŜliwa tylko i wyłącznie po zagospodarowaniu
odpadów ulegających biodegradacji w instalacji (kompostowania, instalacja fermentacji).

5.1.7. Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska,
których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest
nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych
Na terenie Powiatu przeworskiego nie przewiduje się zamykania Ŝadnych instalacji, których
modernizacja nie jest moŜliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn
ekonomicznych. W Powiecie brak jest funkcjonujących składowisk.

5.2. Odpady z grup 01 - 19
5.2.1. Kierunki działań
Dla odpadów z grup 01 – 19 formułuje się następujące ogólne kierunki działań:
1. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie wytwarzania i
gospodarowania odpadami.
2. Wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z odpadami.
3. Minimalizacja wytwarzanych odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania
poprzez składowanie.
4. Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w
szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie
przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe).
5. Budowa proekologicznych i efektywnych instalacji do odzysku/unieszkodliwiania
odpadów spełniających kryteria BAT.
6. Wspieranie działań słuŜących odzyskowi odpadów przez przedsiębiorstwa.

Kierunki działań dla wybranych rodzajów odpadów zamieszczono poniŜej (tab. 5.2.-2.).
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Tab. 5.2.-2. Kierunki działań w gospodarowaniu poszczególnymi grupami odpadów
Grupa odpadów

Kierunki działań
-

Odpady zawierające PCB

-

Oleje odpadowe
-

ZuŜyte baterie i
akumulatory

-

Odpady medyczne i
weterynaryjne

-

Pojazdy wycofane z
eksploatacji

-

-

ZuŜyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny

-

Odpady zawierające azbest

-

sukcesywne usuwanie urządzeń zawierających PCB do końca
czerwca 2010 r.,
unieszkodliwianie/dekontaminacja odpadów zawierających
PCB w kraju lub poza jego granicami,
monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami i
urządzeniami zawierającymi PCB,
organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń
zawierających PCB, które nie podlegają inwentaryzacji.
rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych,
w tym ze źródeł rozproszonych,
monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi
(w pierwszej kolejności odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest
niemoŜliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie
olejów odpadowych innym procesom odzysku),
kontrola wytwórców olejów odpadowych w zakresie
zastosowanych sposobów zbierania, magazynowania oraz
kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub
unieszkodliwiania,
właściwe zagospodarowanie odpadów z rozlewów olejowych.
udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania
małogabarytowych zuŜytych baterii i akumulatorów ze źródeł
rozproszonych,
modernizacja istniejących instalacji pod kątem spełnienia
wymagań środowiskowych.
monitorowanie ilości powstających odpadów w jednostkach
słuŜby zdrowia i placówkach weterynaryjnych,
finalne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych
i weterynaryjnych metodą termicznego przekształcania,
rozbudowa istniejących systemów zbierania
przeterminowanych lekarstw od ludności,
uszczelnienie systemu zbierania i demontaŜu pojazdów
wycofanych z eksploatacji,
prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów
(wprowadzający pojazdy, punktów zbierania pojazdów, stacje
demontaŜu, prowadzących strzępiarki) w zakresie
przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji.
rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania
i przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego,
promocja działań związanych z przedłuŜaniem okresu
uŜytkowania sprawnych urządzeń,
popieranie wprowadzania systemów zapewniających
zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz
sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami
zawierającymi azbest, szczególnie wśród indywidualnych
posiadaczy i firm zajmujących się demontaŜem,
ewidencja wyrobów zawierających azbest,
wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów
budowlanych zawierających azbest.
105

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu przeworskiego

Grupa odpadów

Kierunki działań
-

Przeterminowane środki
ochrony roślin

Odpady materiałów
wybuchowych

ZuŜyte opony

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

przeprowadzenie rekultywacji terenów skaŜonych,
prowadzenie monitoringu terenów skaŜonych pestycydami po
likwidacji mogilników,
- przeprowadzenie na terenie województwa prac
poszukiwawczych w celu zinwentaryzowania nierozpoznanych
jeszcze mogilników,
- wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu
zbierania opakowań po środkach ochrony roślin.
- kontrola prawidłowości postępowania z odpadami materiałów
wybuchowych.
- wspieranie działań zmierzających do rozbudowy systemu
zbierania zuŜytych opon, szczególnie w zakresie odbierania od
małych i średnich przedsiębiorstw,
- kontrola właściwego postępowania ze zuŜytymi oponami,
w szczególności podmiotów zajmujących się wymianą i
naprawą opon.
Zaleca się stosowanie następujących metod i technologii
zagospodarowania zuŜytych opon:
- bieŜnikowanie,
- wytwarzanie granulatu gumowego,
- odzysk energii poprzez współspalanie w cementowniach,
elektrowniach lub elektrociepłowniach spełniających
wymagania w zakresie współspalania odpadów.
-

Komunalne osady
ściekowe

-

-

Odpady opakowaniowe
-

rozbudowa infrastruktury technicznej selektywnego zbierania,
przetwarzania oraz odzysku, w tym recyklingu tych odpadów,
kontrola właściwego postępowania z tymi odpadami.
uwzględnienie zagadnień zagospodarowania komunalnych
osadów ściekowych w trakcie prowadzenia inwestycji w
zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,
wykorzystanie właściwości energetycznych osadów
ściekowych (w tym produkcja biogazu),
uwzględnienie moŜliwości wspólnego zagospodarowania
osadów ściekowych wraz z odpadami ulegającymi
biodegradacji,
kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych
stosowanych na powierzchni ziemi.
Wspieranie działań edukacyjnych w celu promocji produktów
bez opakowań, opakowaniach wielokrotnego uŜytku i takich,
które powodują powstawanie mniejszych ilości odpadów,
rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania
i recyklingu odpadów opakowaniowych,
kontrola działania wprowadzających produkty w
opakowaniach, organizacji odzysku i przedsiębiorców
zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem, odpadów
opakowaniowych.
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5.2.2. Plan unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska
Odpady zawierające PCB (w przypadku stwierdzenia ich obecności)
1. Weryfikacja danych o urządzeniach mogących zawierać PCB, na podstawie odpowiednich
badań laboratoryjnych w celu uzyskania informacji o ilości i rodzajach odpadów
zawierających PCB.
2. Usuwanie z urządzeń olejów zawierających PCB (dekontaminacja), a w przypadku gdy nie
jest to uzasadnione, unieszkodliwione tych urządzenia w instalacjach termicznego
przekształcania odpadów niebezpiecznych. W instalacjach takich unieszkodliwia się równieŜ
oleje zawierające PCB.
3. Monitorowanie prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB.
4. Umieszczenie na listach przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW zadań związanych
z dekontaminacją i unieszkodliwianiem urządzeń zawierających PCB (jako forma zachęty dla
przedsiębiorców do wcześniejszego usuwania urządzeń zawierających PCB).
Odpady zawierające azbest
1. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej.
2. Opracowanie Programu suwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu
przeworskiego.
3. Opracowanie programu i harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest w
gminach.
4. Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem, zgodnie z „Programem Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”oraz „Programem usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Powiatu przeworskiego”
5. Wybudowanie kwater/składowisk na odpady zawierające azbest oraz stosowanie innych,
dozwolonych metod zagospodarowania odpadów azbestowych.

Odpady zawierające substancje zuboŜające warstwę ozonową
1. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania
z urządzeniami zawierającymi substancje zuboŜające warstwę ozonową.
2. Rozwój systemu selektywnego zbierania urządzeń zawierających powyŜsze substancje i
przekazywanie go do odpowiednich zakładów celem ich demontaŜu. Przekazywanie
wyodrębnionych frakcji do dalszego przetwarzania w specjalistycznych instalacjach.
3. Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami zawierającymi substancje zuboŜające
warstwę ozonową.
4. Monitorowanie efektów zagospodarowania odpadów zawierających substancje zuboŜające
warstwę ozonową.
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6. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ
W tabeli 6.-1. podano ramowy harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi do roku 2020, natomiast w tabelach 6.-2. – 6.5, podano koszt realizacji poszczególnych
grup zadań, w rozbiciu na:
1. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładu zagospodarowania odpadów
„LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk - Nisko”.
2. Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami.
3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z grup 01 - 19.
5. Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Tab. 6.-1. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla Powiatu
przeworskiego
L.p.

Rok

Zakres

Wykonawca

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Wzmocnienie
kontroli
podmiotów
prowadzących Organy wydające
działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i decyzje
unieszkodliwiania odpadów
administracyjne
Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i
ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania
Działania
odpadów, w tym technologii pozwalających na Gminy
ciągłe
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach
termicznego i biochemicznego ich przekształcania
Wójtowie,
Działania Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc
burmistrzowie i
ciągłe
na ten cel nieprzeznaczonych
prezydenci miast
Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk odpadów
od 2010
Starosta
niespełniających wymagań prawnych i technologicznych
Zarząd powiatu,
Sporządzanie sprawozdań z realizacji powiatowego i wójtowie,
2009, 2011
gminnych planów gospodarki odpadami
burmistrzowie i
prezydencji miast
Zarząd powiatu,
Aktualizacja powiatowego i gminnych planów gospodarki wójtowie,
2009 - 2013
odpadami
burmistrzowie i
prezydencji miast
Działania
ciągłe

7. 2009 – 2020

Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania Przedsiębiorcy
odpadów
samorząd
Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

1.

Działania
ciągłe

Gminy przy
współpracy z
Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych organizacjami
promujących właściwe postępowanie z odpadami odzysku,
komunalnymi
organizacjami
ekologicznymi,
mediami
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L.p.

2.

3.
4.

Rok

Działania
ciągłe
Działania
ciągłe
Działania
ciągłe

5.

Działania
ciągłe

6.

Działania
ciągłe

7.

Działania
ciągłe

8.

Działania
ciągłe

9.

Działania
ciągłe

10.

Działania
ciągłe

11. 2009 - 2010

12. 2009 – 2012

13.

2010

14. 2009 – 2020
15. 2009 – 2020
16. 2009 – 2020

17.

2010

Zakres

Wykonawca

Kontrolowanie przez gminy wypełniania warunków i ustaleń
zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów Gminy
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpadów
Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów ZZO,
komunalnych
przedsiębiorcy
Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z
Gminy
uchwalonymi planami gospodarki odpadami
Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli
nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w Gminy
zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i
Gminy, związki
ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania
gmin, wójtowie,
odpadów, w tym technologii pozwalających na
burmistrzowie,
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach
prezydenci miast
termicznego i biochemicznego ich przekształcania
Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami
Wszystkie
odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku
szczeble
surowców wtórnych i produktów zawierających surowce
samorządowe
wtórne
Zarząd powiatu,
wójtowie,
Monitorowanie wskaźników wytwarzania odpadów
burmistrzowie,
prezydenci miast
BieŜąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania
Gminy
odpadów (tzw. dzikie wysypiska)
Gminy,
przedsiębiorcy,
Monitoring składowisk
zarządzający
składowiskiem
Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na poziomie
Gminy, związki
gminnym/międzygminnym w ramach planów gospodarki
międzygminne
odpadami
Gminy, związki
Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami
międzygminne,
komunalnymi
przedsiębiorcy
Gminy, związki
Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów
międzygminne,
komunalnych 100% mieszkańców Powiatu
przedsiębiorcy
Budowa zakładu zagospodarowani odpadów (w tym Gminy, związki
instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających międzygminne,
biodegradacji) (poza terenem Powiatu przeworskiego)
przedsiębiorcy
Zamykanie
i
rekultywacja
składowisk
odpadów Gminy,
komunalnych
przedsiębiorcy
Gminy, związki
Budowa i rozbudowa składowisk odpadów w ZZO (poza
międzygminne,
terenem Powiatu przeworskiego)
przedsiębiorcy
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających Gminy, związki
biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. międzygminne,
Składowania nie więcej niŜ 75% masy odpadów ulegających przedsiębiorcy,
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L.p.

Rok

18.

2014

19.

2013

20.

2020

Zakres

Wykonawca

biodegradacji (w stosunku do ilości tych odpadów operatorzy
wytwarzanych w Powiecie w roku 1995)
składowisk
Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% Gminy,
ilości odpadów wytworzonych
przedsiębiorcy
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających Gminy, związki
biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. międzygminne,
Składowania nie więcej niŜ 50% masy odpadów ulegających przedsiębiorcy,
biodegradacji (w stosunku do ilości tych odpadów operatorzy
składowisk
wytwarzanych w Powiecie w roku 1995)
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających Gminy, związki
biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. międzygminne,
Składowania nie więcej niŜ 35% masy odpadów ulegających przedsiębiorcy,
biodegradacji (w stosunku do ilości tych odpadów operatorzy
wytwarzanych w Powiecie w roku 1995)
składowisk

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemysłowego:
Wszystkie
szczeble
Działania Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie
1.
administracji przy
wytwarzania i gospodarowania odpadami
ciągłe
współpracy
z
przemysłem
Działania
Jednostki
2.
Kontrola posiadaczy odpadów
ciągłe
kontrolne
Budowa proekologicznych i efektywnych instalacji do
3. 2009 – 2020 odzysku/unieszkodliwiania odpadów spełniających kryteria Przedsiębiorcy
BAT
Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi:
1.

Działanie
ciągłe

2.

Działanie
ciągłe

3.

Działanie
ciągłe

4.

2010

5.

Organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania
urządzeń zawierających PCB, które nie podlegają Przedsiębiorcy
inwentaryzacji
Przedsiębiorcy,
zarządy związków
Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, międzygminnych,
w tym ze źródeł rozproszonych
wójtowie,
burmistrzowie i
prezydenci miast
Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami Jednostki
materiałów wybuchowych (w przypadku powstawania)
kontrolne
Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających
Zarząd powiatu
azbest z terenu Powiatu przeworskiego”

do
Likwidacja urządzeń zawierających PCB
30.06.2010r.

Przedsiębiorcy

Zarząd powiatu,
Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem,
wójtowie,
6. 2010 – 2020 określonych w Programie usuwania wyrobów zawierających
burmistrzowie i
azbest z terenu Powiatu przeworskiego
prezydenci miast
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Tab. 6.-2. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy ZZO „LeŜajsk – Łańcut – Przeworsk – Nisko”

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Okres
realizacji

Rozbudowa ZZO (wyposaŜenie: sortownia,
instalacje do zagospodarowania odpadów
ulegających biodegradacji, instalacja produkcji Gminy, spółki
paliwa z odpadów , stanowisko do demontaŜu gmin, związek
odpadów wielkogabarytowych, instalacja gmin,
rozdrabniania
gruzu
budowlanego, przedsiębiorcy
pomieszczenia magazynowe woj.) (poza
terenem Powiatu przeworskiego)
W tym koszt dla Powiatu przeworskiego:
Budowa stacji przeładunkowych (3 na
obszarze ZZO) zintegrowanych z ZZO, z
Gminy, spółki
moŜliwym doposaŜeniem w sortownię
gmin, związek
odpadów
z
selektywnego
zbierania,
gmin,
kompostownię odpadów z pielęgnacji terenów
przedsiębiorcy
zielonych,
punkt
zbierania
odpadów
niebezpiecznych
W tym koszt 1 stacji na terenie Powiatu przeworskiego:
Gminy, spółki
Rozbudowa
składowiska
dla
Zakładu
gmin, związek
Zagospodarowania Odpadów (poza terenem
gmin,
Powiatu przeworskiego)
przedsiębiorcy
W tym koszt dla Powiatu przeworskiego:
Gminy, spółki
gmin, związek
Zamykanie i rekultywacja składowisk
gmin,
przedsiębiorcy
W tym koszt dla Powiatu przeworskiego:
Gminy,
Monitoring składowisk
przedsiębiorcy,
zarządzający

Koszty (tys. zł)
2009 –
2013 –
ogółem
2012
2020

2009 – 2012

63 270,0

46 450,0

16 820,0

2009 – 2012

15 136,6

11 109,9

4 026,7

2009 – 2012

7 500,0

7 500,0

2009 – 2012

1 500

1 500

2009 – 2020

8 300,0

1 500,0

6 800,0

2009 – 2020

1 987,0

359,1

1 627,9

2009 – 2020

2 500,0

600,0

1 900,0

2009 – 2020

598,5

143,6

454,9

2009 – 2020

250,0

100,0

150,0
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Źródła
finansowania

Środki
własne,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska

Środki
własne,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska

Środki
własne,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska
Środki
własne,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska
Środki
własne,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
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L.p.

6.

Nazwa zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Okres
realizacji

składowiskiem
W tym koszt dla Powiatu przeworskiego:
Gminy, spółki
gmin, związek
gmin,
Działalność informacyjno – edukacyjna
przedsiębiorcy,
organizacje
pozarządowe,
Marszałek
W tym koszt dla Powiatu przeworskiego:
Razem
W tym koszt dla Powiatu przeworskiego:

Koszty (tys. zł)
2009 –
2013 –
ogółem
2012
2020

Źródła
finansowania
środowiska

2009 – 2020

59,8

23,9

35,9

2009 – 2020

1 860,0

620,0

1 240,0

2009 – 2020

445,3
83 680,0
19 727,2

148,4
56 770,0
13 284,9

296,9
26 910,0
6 442,3

2009 – 2020
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Środki
własne,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska
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Tab. 6.-3. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami Powiecie przeworskim w latach 2009 – 2020 Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami
L.p.

1.

2.

Jednostka
odpowiedzialna

Nazwa zadania
Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących
działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Wspieranie wdraŜania 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

Okres
realizacji

Organy wydające
decyzje
administracyjne

Działania
ciągłe

Gminy

Działania
ciągłe

ogółem
1 200,0

Koszty (tys. zł)
2009 –
2012

2013 –
2020

400,0

800,0

Źródła finansowania
Środki
własne,
fundusze ochrony
środowiska

W ramach działalności własnej

3.

Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów
z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych

Wójtowie,
burmistrzowie
i
prezydenci miast

Działania
ciągłe

W ramach działalności własnej

4.

Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk
odpadów niespełniających wymagań prawnych i
technologicznych

Starosta

od 2010

W ramach działalności własnej

5.

Sporządzanie sprawozdań z realizacji powiatowego
i gminnych planów gospodarki odpadami

6.

Aktualizacja powiatowego i gminnych planów
gospodarki odpadami

7.

Modernizacja instalacji
odpadów z przemysłu

do

zagospodarowania

Zarząd powiatu,
wójtowie,
burmistrzowie
i
prezydencji miast
Zarząd powiatu,
wójtowie,
burmistrzowie
i
prezydencji miast
Przedsiębiorcy

2009, 2011

90,0

30,0

60,0

Środki
własne,
fundusze ochrony
środowiska

2009 - 2013

90,0

30,0

60,0

Środki
własne,
fundusze ochrony
środowiska

2009 – 2020

Razem
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b.d.

b.d.

b.d.

1 380,0

460,0

920,0

Środki
własne,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska
Środki
własne,
fundusze ochrony
środowiska
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Tab. 6.-4. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami Powiecie przeworskim w latach 2009 – 2020 Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym koszt realizacji zadań dla ZZO)
Źródła finansowania

Jednostka
odpowiedzialna

1.

Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych
promujących właściwe postępowanie z odpadami
komunalnymi

Gminy
przy
współpracy
z
organizacjami
odzysku,
organizacjami
ekologicznymi,
mediami

Działania
ciągłe

2

Kontrolowanie
przez
gminy
wypełniania
warunków i ustaleń zawartych w wydanych
zezwoleniach
podmiotom
prowadzącym
działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Gminy

Działania
ciągłe

3.

Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych

ZZO, przedsiębiorcy

Działania
ciągłe

Gminy

Działania
ciągłe

W ramach działalności własnej

Gminy

Działania
ciągłe

W ramach działalności własnej

Gminy,
związki
gmin,
wójtowie,
burmistrzowie,
prezydenci miast

Działania
ciągłe

W ramach działalności własnej

Wszystkie szczeble
samorządowe

Działania
ciągłe

W ramach działalności własnej

4.

5.

6.

7.

Zapewnienie przepływu strumieni odpadów
zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki
odpadami
Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez
właścicieli
nieruchomości
z
podmiotami
prowadzącymi działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
Wspieranie wdraŜania 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
Współpraca
samorządu
terytorialnego
z
organizacjami odzysku i przemysłem w celu
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Okres
realizacji

Koszty (tys. zł)

Nazwa zadania

L.p.

ogółem

445,3

2009 – 2012

148,4

2013 –
2020

296,9

Środki
własne,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska

W ramach działalności własnej

4 800,0

1 600,0

3 200,0

Środki
własne,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska
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L.p.

Nazwa zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Okres
realizacji

Koszty (tys. zł)
ogółem

2009 – 2012

Źródła finansowania
2013 –
2020

stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i
produktów zawierających surowce wtórne
Zarząd
powiatu,
wójtowie,
burmistrzowie,
prezydenci miast

Działania
ciągłe

8.

Monitorowanie wskaźników wytwarzania odpadów

9.

BieŜąca
likwidacja
miejsc
nielegalnego
składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska)

Gminy

Działania
ciągłe

10.

Monitoring składowisk

Gminy,
przedsiębiorcy,
zarządzający
składowiskiem

Działania
ciągłe

11.

Opracowanie programów rozwoju selektywnego
zbierania odpadów komunalnych na poziomie
gminnym/międzygminnym w ramach planów
gospodarki odpadami

Gminy,
gminne

12.

Tworzenie regionalnych systemów gospodarki
odpadami komunalnymi

Gminy,
związki
międzygminne,
przedsiębiorcy

13.

Objęcie zorganizowanym systemem odbierania
odpadów komunalnych 100% mieszkańców
Powiatu

Gminy,
związki
międzygminne,
przedsiębiorcy

14.

Budowa zakładu zagospodarowani odpadów (w
tym instalacji do zagospodarowania odpadów
ulegających biodegradacji) (poza terenem Powiatu
przeworskiego)

Gminy,
związki
międzygminne,
przedsiębiorcy

15.

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych

Gminy,
przedsiębiorcy

2009 – 2020

598,5

143,6

454,9

16.

Budowa i rozbudowa składowisk odpadów w ZZO

Gminy,

2009 – 2020

1 987,0

359,1

1 627,9

związki

związki

115

2009 - 2010

2009 – 2012

2010

2009 – 2020

W ramach działalności własnej

450,0

59,8

150,0

23,9

300,0

35,9

w ramach planów gospodarki
odpadami

60,0

400,0

15 136,6

60,0

400,0

11 109,9

4 026,7

Środki
fundusze
fundusze
środowiska
Środki
fundusze
fundusze
środowiska
Środki
fundusze
fundusze
środowiska
Środki
fundusze
fundusze
środowiska
Środki
fundusze
fundusze
środowiska
Środki
fundusze
fundusze
środowiska
Środki
fundusze
fundusze
środowiska
Środki

własne,
UE,
ochrony
własne,
UE,
ochrony
własne,
UE,
ochrony
własne,
UE,
ochrony
własne,
UE,
ochrony
własne,
UE,
ochrony
własne,
UE,
ochrony
własne,
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L.p.

Jednostka
odpowiedzialna

Nazwa zadania
(poza terenem Powiatu przeworskiego)

17.

18.

19.

20.

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie. Składowania nie więcej niŜ
75% masy odpadów ulegających biodegradacji (w
stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w
Powiecie w roku 1995)
Zmniejszenie masy składowanych odpadów do
max. 85% ilości odpadów wytworzonych
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie. Składowania nie więcej niŜ
50% masy odpadów ulegających biodegradacji (w
stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w
Powiecie w roku 1995)
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie. Składowania nie więcej niŜ
35% masy odpadów ulegających biodegradacji (w
stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w
Powiecie w roku 1995)

Okres
realizacji

Koszty (tys. zł)
ogółem

2009 – 2012

Źródła finansowania
2013 –
2020

międzygminne,
przedsiębiorcy

fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska

Gminy,
związki
międzygminne,
przedsiębiorcy,
operatorzy
składowisk

2010

W ramach pkt. 14

Gminy,
przedsiębiorcy

2014

W ramach pkt. 1-20

Gminy,
związki
międzygminne,
przedsiębiorcy,
operatorzy
składowisk

2013

Gminy,
związki
międzygminne,
przedsiębiorcy,
operatorzy
składowisk

2020

Razem

W ramach pkt. 14

W ramach pkt. 14

23 937,2
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13 994,9

9 942,3
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Tab. 6.-5. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami dla Powiatu przeworskiego w latach 2009 – 2020 Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z grup 01 – 19
Jednostka
odpowiedzialna

L.p.

Nazwa zadania

1.

Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych
w zakresie wytwarzania i gospodarowania
odpadami

2.

Kontrola posiadaczy odpadów

3.

Budowa proekologicznych i efektywnych instalacji
do
odzysku/unieszkodliwiania
odpadów
spełniających kryteria BAT

Okres
realizacji

Wszystkie
szczeble
administracji przy
współpracy
z
przemysłem
Jednostki
kontrolne

Działania
ciągłe

Przedsiębiorcy

2009 – 2020

Działania
ciągłe

Razem
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ogółem

7,5

Koszty (tys. zł)
2009 –
2012

2,5

2013 –
2020

5,0

Źródła finansowania
Środki
własne
przedsiębiorstw,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska

W ramach działalności własnej
bd

bd

bd

7,5

2,5

5,0
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Tab. 6.-6. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami dla Powiatu przeworskiego na lata 2009 – 2020 Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
L.p.

1.

2.

3.
4.

Jednostka
odpowiedzialna

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Organizacja
systemu
gromadzenia
i
unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB,
które nie podlegają inwentaryzacji

Przedsiębiorcy

Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów
odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych

Przedsiębiorcy,
zarządy związków
międzygminnych,
wójtowie,
burmistrzowie
i
prezydenci miast

Działanie
ciągłe

Jednostki kontrolne

Działanie
ciągłe

Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami
materiałów wybuchowych
Opracowanie „Programu usuwania wyrobów
zawierających
azbest
z
terenu
Powiatu
przeworskiego”

Działanie
ciągłe

ogółem

bd

35,0

Koszty (tys. zł)
2009 –
2012

bd

35,0

Środki
własne
przedsiębiorstw,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska

W ramach działalności własnej

2010

bd

bd

do
30.06.2010r
.

bd

bd

Likwidacja urządzeń zawierających PCB

Przedsiębiorcy

6.

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania
azbestem, określonych w Programie usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu
przeworskiego

Zarząd
powiatu,
wójtowie,
burmistrzowie
i
prezydenci miast

Razem

2010 – 2020

Koszty zostaną określone w remach
opracowania
„Programu
usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu
Powiatu przeworskiego”
35,0
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Źródła finansowania
Środki
własne
przedsiębiorstw,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska

Zarząd powiatu

5.

2013 –
2020

35,0

0,0

Fundusze ochrony
środowiska,
fundusze UE
Środki
własne
przedsiębiorstw,
fundusze
UE,
fundusze ochrony
środowiska
Środki
własne
właścicieli
obiektów, Fundusze
ochrony środowiska,
fundusze UE
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7. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU
Ocena realizacji planu gospodarki odpadami przeprowadzona będzie na postawie danych z
następujących źródeł informacji:
1. Dane Starostwa.
2. Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym Wojewódzki system
odpadowy (informacje podstawowe) (WSO)
3. Główny Urząd Statystyczny (GUS).
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ).
5. Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
6. Ankietyzacja gmin.
W tabeli 7.1. podano podstawowe wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami,
zgodne ze wzorem Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami (opracowanego przez
Ministerstwo Środowiska) . Wartości docelowe wskaźników dla poszczególnych lat podano w rozdz.
4.
Tab. 7.-1. Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami
L.p.

Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami

Ogólne
Masa odpadów wytworzonych – ogółem
Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez
2a
recyklingu organicznego)
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez
2b
recyklingu organicznego)
3a Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi
3b
organicznemu
Masa
odpadów
wytworzonych
poddanych
termicznemu
4a
przekształcaniu z odzyskiem energii
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu
4b
przekształcaniu z odzyskiem energii
Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na
5a
powierzchni ziemi
Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio
5b
na powierzchni ziemi
Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami
6a
biologicznymi
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu
6b
metodami biologicznymi
Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami
7a
termicznymi
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu
7b
metodami termicznymi
Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez
8a
przetworzenia
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez
8b
przetworzenia
9a Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami
9b Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami
Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów
10a
miast w zakresie gospodarki odpadami
1.
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10b
10c
11a
11b
11c
12a

12b
12a
12b
13.
14.
15.
16.
17.
18a
18b
18c
19
20
21
21a
21b
22a

22b
23a

Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami
Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złoŜono odwołania
Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złoŜono odwołania
Liczba decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki
odpadami
Liczba decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki
odpadami, na które złoŜono odwołania
Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki
odpadami, na które złoŜono odwołania
Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu
odwoławczym
Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu
odwoławczym
Liczba decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki
odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki
odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji
gospodarki odpadami – ogółem
Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji
gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej
Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w
zakresie gospodarki odpadami
Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki
odpadami
Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki
odpadami
Odpady komunalne
Liczba mieszkańców powiatu ogółem
Liczba mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem
zbierania odpadów komunalnych
Odsetek mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem
zbierania odpadów komunalnych
Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady
komunalne
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych
przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane,
poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady
komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w
spalarniach odpadów
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane
odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w
spalarniach odpadów
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady
komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w
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Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami

Jednostka

współspalarniach odpadów
23b
24a
24b
25a
25b
26a
26b
27a

27b

26a

26b
27a
27b
28a
28b
29a
29b
30.
31.
32.
33.
34.

Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane
odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi
w współspalarniach odpadów
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady
komunalne składowanych bez przetwarzania
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane
odpady komunalne składowanych bez przetwarzania
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych
recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie
poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych
recyklingowi organicznego
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie,
poddanych recyklingowi organicznego
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych
termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem
energii)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie,
poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z
odzyskiem energii)
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych
termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z
odzyskiem energii)
Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych
termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z
odzyskiem energii)
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych
unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie
poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych
składowaniu
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie
poddanych składowaniu
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych
w 1995 r.
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
na składowiskach odpadów
Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
składowanych na składowiskach odpadów i masy tychŜe odpadów
wytworzonych w 1995 r.
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są
odpady komunalne – ogółem
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są
odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których
są składowane odpady komunalne – ogółem
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których
są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub
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Jednostka

biologicznie
35.
36.
37.
38.
39.
40a
41b
42a
42b
43a
43b
44.
45a
45b
46a
46b
47a
47b
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania
szt.
zmieszanych odpadów komunalnych
Moce
przerobowe
instalacji
do
biologiczno-mechanicznego
Mg
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych
szt.
Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych
Mg
Odpady niebezpieczne
Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych
Mg
Masa
wytworzonych
odpadów
niebezpiecznych
poddanych
Mg
recyklingowi
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych
%
recyklingowi
Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych
Mg
termicznemu przekształceniu
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych
%
termicznemu przekształceniu
Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez
Mg
przetworzenia
Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych
%
bez przetworzenia
Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych
Mg
Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych
Mg
poddanych recyklingowi
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów
%
niebezpiecznych poddanych recyklingowi
Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych
Mg
poddanych termicznemu przekształceniu
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów
%
niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych
Mg
składowanych bez przetworzenia
Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów
%
niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB
Mg
Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów
Mg
2)
Ilość zebranych i przekazanych do odzysku baterii i akumulatorów
szt.
Ilość zebranych i przekazanych do recyklingu baterii i akumulatorów2)
szt.
Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest
Mg
– do usunięcia i unieszkodliwienia
Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji
szt.
Liczba
zlikwidowanych
mogilników
w
danym
okresie
szt.
sprawozdawczym
Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w
Mg
pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach
Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego –
Mg
ogółem
Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z
Mg
gospodarstw domowych
Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z
kg/mieszkańca
gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca
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Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami
3)

59. Liczba stacji demontaŜu
60. Liczba punktów zbierania pojazdów 3)
61. Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3)
Komunalne osady ściekowe
62. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych
63a
przetwarzaniu metodami biologicznymi
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
63b
poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi
Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych
64a
przetwarzaniu metodami termicznymi
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
64b
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi
Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio
65a
wykorzystywanych w rolnictwie
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
65b
bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie
Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio
66a
wykorzystywanych w innych zastosowaniach
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
67b
bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach
Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych
68a
bez przetworzenia na składowiskach odpadów
Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
68b
składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów
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8. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA
ŚRODOWISKO ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIANIA W PLANIE
Obowiązek opracowania „Analizy oddziaływania projektu planu na środowisko” nałoŜony został w
art. 41 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), ustawą 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. Nr 199,
poz. 1227 z 2008r.) oraz art. 6. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.). Wynika on
z konieczności przeprowadzenia przez właściwy organ administracji postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, które odbywa się w oparciu o niniejszy dokument „Analizy...”.
Głównym celem analizy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Analizą) jest określenie
moŜliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zaktualizowanego Planu
gospodarki odpadami dla Powiatu przeworskiego (zwanego dalej PPGO).
Analiza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji PPGO. Wskazuje na
moŜliwe negatywne skutki realizacji Planu i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania
ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji. Wnioski
i rekomendacje zawarte w Analizie powinny być włączone do Planu gospodarki odpadami dla
Powiatu przeworskiego.
Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu przeworskiego zgodny jest
z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą
Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946) oraz odpowiada aktualnie obowiązującym
wymaganiom stawianym planom gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim w:
1. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).
2. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.).
Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały w głównej mierze dane z wojewódzkiej bazy
danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi. Jako uzupełniające zostały uwzględnione dane zgromadzone przez GUS
i WIOŚ.
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późn. zm.).
Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu 2009 - 2012 oraz perspektywicznie okresu 2013
- 2020. Rokiem bazowym jest rok 2008.
Dla potrzeb planu odpady podzielone zostały na:
- odpady komunalne,
- pozostałe odpady (grupy 01 – 19),
- odpady niebezpieczne.
Wskazane w projekcie aktualizacji planu gospodarki odpadami cele oraz kierunki działań wpływać
będą na zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami w wyniku:
1. Zwiększenia odzysku i recyklingu odpadów mających wartość materiałową i uŜytkową
(opakowania, surowce inne niŜ opakowaniowe, gruz budowlany) oraz recyklingu
organicznego odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych i ogrodowych)
poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowniach i instalacjach fermentacji
odpadów.
2. Ograniczania masy odpadów składowanych.
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3. Wyeliminowania składowania odpadów nie przetworzonych oraz składowania wyłącznie
frakcji odpadów wcześniej sortowanych o zmniejszonej zawartości składników biologicznie
rozkładalnych (a przez to zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych i uciąŜliwości dla
środowiska).
4. Stosowania technologii spełniających kryteria BAT.
Przyjęte w projekcie planu rozwiązania w Ŝaden sposób nie będą prowadzić do transgranicznych
oddziaływań emisji zanieczyszczeń.
Realizacja Planu wpłynie na zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko
gospodarowania odpadami w wyniku:
1. Intensywnej edukacji w tym zakresie, w tym promowanie działań mających na celu
minimalizację wytwarzanych odpadów.
2. Minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska podczas zagospodarowania odpadów
(stosowanie technologii spełniających kryteria BAT).
3. Wykorzystania frakcji organicznych odpadów do produkcji kompostu (nawoŜenie,
rekultywacja) lub/i biogazu.
4. Wykorzystania frakcji palnych odpadów do produkcji paliwa.
5. Zbiórki selektywnej i wysegregowania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienia w
odpowiednich instalacjach.
6. Składowania wyłącznie tych odpadów, z których wcześniej wysortowano odpady mające
wartość materiałową, niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji.
7. Likwidacji tzw. dzikich wysypisk i wyeliminowanie powodów, w wyniku których powstają
nowe.
Proponowane w projekcie planu technologie zagospodarowania odpadów będą miały pozytywny
wpływ na środowisko m.in. poprzez:
1. Zmniejszenie spalania paliw w elektrowniach lub elektrociepłowniach.
2. Zwiększenie wykorzystania nawozowego przetworzonych odpadów ulegających
biodegradacji, co zmniejszy ilość stosowanych odpadów sztucznych.

Przeprowadzona „Analiza oddziaływania Projektu Planu gospodarki odpadami na środowisko”
nie wykazała konieczności zmian w Projekcie Planu.
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