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PODSUMOWANIE  

zawierające uzasadnienie wyboru przyjętej Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki 

Odpadami obejmującej długoterminowy program strategiczny  na lata 2009-2020( 12 lat) oraz 

krótkoterminowy plan działania na lata 2009-2012( 4 lata) . 

 

 I. Podstawa prawna :   

-   art. 14 ust. 7 pkt. 3 i 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

    (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) 

-   art. 54 ust. 1,art. 57 pkt. 2, art. 58 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o    

    udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  

    środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.    

    1227). 

 

II.Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.  

            Opracowana aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami obejmująca 

długoterminowy program strategiczny  na lata 2009-2020( 12 lat) oraz krótkoterminowy plan 

działania na lata 2009-2012 ( 4 lata)  jest dokumentem opracowanym zgodnie z krajowym i 

wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. 

W  PGO zaproponowano dwa warianty realizacji zadań. 

Wariant I zakłada prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu 

o istniejącą na terenie Powiatu Kaliskiego infrastrukturę związaną z odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów ( sortownia, kompostownia, składowisko) w  ZUOK "Orli 

Staw",gmina Ceków Kolonia. 

Ustalenia zawarte w " Prognozie" oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji PGO 

wpłyną na poprawę stanu środowiska na terenie Powiatu Kaliskiego i zahamują niekorzystne 

oddziaływanie na środowisko. 

Plany prognozowane w perspektywie najblizszych lat nie spowodują zagroŜenia dla obszarów 

 podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody równieŜ dla 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Dolina Swędrni". 
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System gospodarowania odpadami nie ulegnie całkowitej zmianie natomiast opierać się 

będzie na nowych i dodatkowych rozwiązaniach w ramach funkcjonującego ZUOK "Orli 

Staw",gmina Ceków Kolonia, z zastosowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów  

u źródła w podziale na tzw."suche" - głównie opakowania i " mokre" organiczne. 

Minimalizacja odpadów będzie realizowana poprzez wdroŜenie najlepszych dostępnych 

technik BAT. 

Planowane  wzmoŜenie działań kontrolnych zakładów będących wytwórcami odpadów 

niebezpiecznych i innych niŜ niebezpieczne przez słuŜby ochrony środowiska i wdraŜanie 

nowych technologii ograniczy ilość odpadów stwarzających zagroŜenie dla środowiska. 

 Poprawę sytuacji spowoduje udoskonalenie systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów 

oraz wprowadzenie  większego poziomu odzysku odpadów. 

Odpady będą składowane tylko na składowisku odpadów balastowych w ZUOK"ORLI 

STAW" natomiast składowiska niedoposaŜone zgodnie z obowiązującymi wymogami zostaną 

zamknięte i zrekultywowane. 

Istotne jest zbieranie i odzyskiwanie odpadów ulegających biodegradacji,które zostaną 

przetworzone w działającej przy ZUOK"ORLI STAW" kompostowni. 

Na większy odzysk odpadów opakowaniowych pozwoli wybudowana przy ZUOK"ORLI 

STAW" sortownia odpadów.Zakład zagospodarowuje takŜe odpady wielkogabarytowe i 

budowlane. 

W " Projekcie " zaproponowano równieŜ podniesienie efektywności zbierania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych i wprowadzenie zakazu spalania ich w instalacjach 

nieprzystosowanych do tego celu. 

Wariant II  zakłada  odstąpienie od realizacji ustaleń określonych w wariancie I  

tj.prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o istniejące systemy 

gospodarki odpadami bez zmian.  

 

III.Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązan alternatywnych. 

Propozycje określone w wariancie I  "Prognozy "z realizacją przedstawionych powyŜej celów  

i zadań proekologicznych są niezbędne  i uzasadnione. 
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Wariant II zakładający  rezygnację z  zadań określonych w wariancie I  tj.prowadzenie 

gospodarki odpadami komunalnymi bez wprowadenia nowych rozwiązań spowoduje 

pogorszenie stanu środowiska i spowolni działania w celu poprawy sytuacji w zakresie 

gospodarki odpadami.  

Analiza porównawcza wykazała, Ŝe gospodarka odpadami na terenie Powiatu Kaliskiego 

powinna być realizowana w oparciu o Wariant I. . 

 

IV.Informacja o sposobie uwzględnienia. 

  Ad. 2 i 3 - opinii właściwych organów oraz uwag i wniosków. 

 Projekt opracowanej  aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami  wraz ze 

sporządzoną do niego „Prognozą oddziaływania na środowisko” został poddany ocenie i 

weryfikacji przez podmioty opiniujące ( Zarząd Województwa, organy gmin i Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w  Poznaniu , Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Poznaniu  ) .  

Projekt opracowania  zaopiniowany został zaopiniowany negatywnie pismem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.12.2009r. głównie z uwagi na brak 

oceny wpływu raealizacji zadań na formy ochrony przyrody i ochrony obszaru Natura 2000. 

Pismem z dnia 03.03.2010r. RDOŚ zaopiniował projekt aktualizacji pozytywnie z uwagami. 

Wniesione uwagi zostały uwzględnione, a projekt dokumentu w oparciu o nie został 

poprawiony. 

Ad. 5. - propozycji dot. metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

Metody i częstotliwość przeprowadzania monitoringu określone w pkt.4 aktualizacji  PGO  

pozwolą na eliminację nieprawidłowości m.in.dotyczących eksploatacji wysypisk ( likwidacja 

nielegalnych miejsc składowania odpadów) i działalności wytwórców oraz posiadaczy 

odpadów ( wzmoŜenie działań kontrolnych). 

 Kontrole będą mieć na celu ograniczenie do minimum odpadów unieszkodliwianych poprzez 

ich składowanie na składowiskach a jednocześnie wprowadzenie skutecznych metod 

recyklingu odpadów. 

Monitorowane będą ilości wytwarzanych odpadów celem uzyskania maksymalnych 

poziomów odzysku odpadów. 
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Pod szczególnym nadzorem będą odpady niebezpieczne takie jak :odpady  zawierające PCB, 

azbest , metale cięŜkie a takŜe oleje odpadowe , pestycydy i odpady medyczne stwarzające 

szczególną uciąŜliwość dla środowiska. 

Działania będą realizowane zgodnie z harmonogramem czasowym przedstawionym w 

dokumentacji. 

Ustalenia z zakresu oddziaływania na środowisko zostały przyjęte na podstawie opracowanej 

Prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszego projektu aktualizacji PGO. 
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