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1. WSTĘP 

Odpady i sposoby postępowania z nimi stanowią obecnie jeden z największych 
problemów w dziedzinie ochrony środowiska. Stale zwiększająca się masa odpadów oraz ich 
różnorodność powoduje, przy niedoskonałych rozwiązaniach organizacyjno-technicznych 
i prawnych gospodarki odpadami, negatywny wpływ na środowisko objawiający się 
degradacją powierzchni ziemi, złą jakością wód podziemnych i powierzchniowych oraz 
zanieczyszczeniem atmosfery.  

Dla ograniczenia tych niekorzystnych oddziaływań konieczne jest postępowanie 
z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasadami zapobiegania 
powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, 
a także odzysku, wykorzystywania, recyklingu i unieszkodliwiania. 

Współcześnie przyjęta hierarchia celów w postępowaniu z odpadami, uszeregowana 
wg ich ważności, jest następująca: 

− zapobieganie i minimalizacją powstawania odpadów, 
− odzyskiwanie z odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno – 

ekonomicznych nie da się uniknąć, substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania odpadów,  

− unieszkodliwianie odpadów, 
− bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie 

da się – z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne – poddać odzyskowi. 
Podstawowym krokiem, który może służyć realizacji tych celów jest sporządzanie tzw. 

planów gospodarki odpadami. Przygotowanie takiego dokumentu jest formą planowania 
umożliwiającą przewidywanie kierunków rozwoju i wyników działalności w dziedzinie 
gospodarki odpadami w określonej przestrzeni czasowej. Planowanie gospodarki odpadami 
jest procesem, w którym władze regionalne czy lokalne określają najważniejsze problemy 
związane z postępowaniem z odpadami na swoim terenie i określają sposoby ich 
rozwiązywania. 

Opracowanie planu gospodarki odpadami na szczeblu gminy jest obowiązkiem 
określonym w Ustawie o odpadach (Dz. U. 2001.62.628 z późniejszymi zmianami). Plany 
gospodarki odpadami opracowane na wszystkich poziomach administracyjnych m.in. 
gminnym mają zapewnić osiągnięcie celów określonych w polityce ekologicznej państwa, 
prowadzenie nowoczesnej gospodarki odpadami oraz stworzenie w kraju zintegrowanej 
i wystarczającej sieci instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
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Forma i zakres szczegółowy „Planu ...” są zgodne z zaleceniami przedstawionymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania 
planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003.66.620). Zgodnie z tym rozporządzeniem gminny 
plan gospodarki odpadami ma zawierać: 

1) aktualny stan gospodarki odpadami uwzględniający podstawowe informacje 
charakteryzujące z tego punktu widzenia obszar, dla którego jest sporządzany plan, 
a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację 
gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące 
mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami, w tym: 
− rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności 

odpadów komunalnych, 
− rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku 

i unieszkodliwiania,  
− charakterystykę obecnych systemów zbierania wszystkich odpadów, 

w szczególności odpadów komunalnych, 
− rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych, 
− wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również 

wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych; 
3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

− działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
− działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 
− działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie 

zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów 
komunalnych, 

− działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, kierowanych na składowiska; 

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami 
komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów; 

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za 
ich realizację; 

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji 
zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków 
finansowych i ich źródeł; 
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7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na 
określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie 
gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

Dokument ten, „Plan gospodarki odpadami dla gminy Sosnówka”, powinien zatem 
być zatem ważnym źródłem informacji i materiałem wykorzystywanym do budowy i rozwoju 
lokalnego systemu gospodarowania odpadami a także narzędziem kontroli realizacji 
wytyczonych w tym względzie celów.  

Głównym celem „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka” 
jest wytyczenie zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju strategii 

w postępowaniu z odpadami powstającymi na obszarze gminy 
oraz zaproponowanie  programu działań dla jej zrealizowania 

Forma i zakres „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka na lata 2004 -
 2014” są zgodne z zaleceniami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami 
(Dz. U. 2003.66.620).  

Przyjęte współcześnie w Polsce zasady postępowania z odpadami regulują następujące 
akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627 
z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 z póżn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 1996.132.622 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

(Dz.U. 2001.63.638). 
5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (Dz.U. 2001.63.639 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. 2001.100.1085).  

Strategię w dziedzinie gospodarowania odpadami w gminie Sosnówka opracowano 
w oparciu o powyższe akty prawne a także ustalenia przyjęte w planach gospodarki odpadami 
wyższego szczebla: 

− Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO), Monitor Polski Nr 11 z 2003 r, 
− Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego”, (PGOLub), Zarząd 

Województwa Lubelskiego) 
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− Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu bialskiego (PGOBial), Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej. 

„Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka” opracowany został tak, aby 
stanowił bazę danych o gospodarce odpadami w gminie i był pomocny przy: 

1. podejmowaniu działalności zgodnie z zasadami: 
− zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości oraz 

negatywnego oddziaływania na środowisko, 
− zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało 

się zapobiec ich powstaniu, 
− zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianiu 

odpadów, których powstawaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się 
poddać odzyskowi, 

2. tworzeniu spójnego gminnego systemu (sieci instalacji oraz urządzeń do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów), spełniającego wymagania określone w przepisach 
o ochronie środowiska, 

Cele krótkoterminowe – na lata 2004 - 2007 oraz długoterminowe – na lata 2007 –
 2014 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dla gminy Sosnówka są zgodne 
z celami określonymi w „Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego”. Plan 
Gospodarki Odpadami został opracowany według metodologii planowania strategicznego. 
Główne działania zmierzające w kierunku powstania niniejszego dokumentu to: 

− zbieranie i analiza danych dotyczących gospodarki odpadami,  
− określeniu diagnozy stanu obecnego wraz z oceną stanu, 
− opracowanie systemu gospodarki odpadami, 
− opracowanie systemu monitorowania planu. 

Dane, w oparciu, o które opracowywano Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka, 
uzyskano m.in. w: 

− Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, 
− Urzędzie Gminy Sosnówka, 
− zakładach gospodarki komunalnej oraz przedsiębiorstwach usługowych 

i przemysłowych prowadzących działalność na terenie gminy Sosnówka, 
Ponadto wykorzystano również informacje z innych źródeł a m.in.: 

− „Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2002 r.”, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska Lublin 2003, 

− „Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl 
Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami jest integralną częścią Programu Ochrony 

Środowiska dla gminy Sosnówka. 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY SOSNÓWKA 

2.1. Położenie 

Gmina Sosnówka położona jest w południowo-wschodniej części powiatu bialskiego. 
Znajduje się na zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych, w bliskim sąsiedztwie przejścia 
granicznego z Białorusią. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 14 843 ha. Gmina posiada 
dogodne połączenia komunikacyjne z Białą Podlaską, Włodawą, Parczewem i Warszawą. 
Przez teren gminy przebiega droga krajowa w kierunku przejścia granicznego z Białorusią 
w Sławatyczach. 

Mapka 1. Położenie gminy Sosnówka na tle podziału administracyjnego województwa lubelskiego 

2.2. Podział administracyjny 

W skład administracyjny Gminy Sosnówka wchodzi 13 miejscowości. Są to: Dębów, 
Pogorzelec, Motwica, Sosnówka, Romanów, Czeputka, Wygnanka, Rozwadówka, 
Kolonia Rozwadówka., Lipinki, Przychód, Sapiechów oraz Żeszczynka.(mapka 2). 

2.3. Podstawowe informacje o środowisku przyrodniczym gminy Sosnówka 

Gmina Sosnówka leży na terenach stanowiących fragment Polesia Lubelskiego. Teren 
gminy to przede wszystkim równina denudacyjna powstała na morenie dennej zlodowacenia 
środkowopolskiego. Charakteryzuje się on mało zróżnicowana rzeźbą terenu. Głównymi 
formami wpływającymi na ukształtowanie powierzchni mają doliny rzek. Na obszarach 
wysoczyznowych występują zdenudowane wzniesienia morenowe i żwirowe ostańce. 

 

Województwo lubelskie Powiat bialski Gmina Sosnówka
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Mapka 2. Gmina Sosnówka 

2.3.1. Gleby i ich użytkowanie 

Gleby występujące w gminie Sosnówka wykształcone zostały z utworów 
czwartorzędowych: plejstoceńskich glin zwałowych i piasków wodnolodowcowych oraz 
holoceńskich utworów rzecznych i bagiennych. 
 Najwięcej powstało gleb bielicowych, dość duży udział mają także gleby brunatne 
i czarne ziemie. W związku z tym największą powierzchnię zajmują użytki rolne, które 
stanowią 66 % powierzchni gminy. Lasy zajmują powierzchnię 4159 ha stanowiąc 27,9 % 
powierzchni gminy. Ponadto grunty orne zajmują powierzchnię 6759 ha, sady - 15 ha, łąki -
 2590 ha a pastwiska - 472 ha. 

2.3.2. Surowce mineralne 

Na obszarze gminy występują w wielu punktach złoża żwirów, piasków i glin 
zwałowych. Są to jednak na ogół złoża nieciągłe, nie nadające się do eksploatacji na szerszą 
skalę. 

2.3.3. Wody 

Wody podziemne do głębokości 50 m występują w utworach czwartorzędowych 
i trzeciorzędowych. Generalnie można wyróżnić dwa poziomy – górny i dolny – podglinowy. 
 Górny poziom wodonośny występuje płytko i pozostaje w kontakcie z wodami 
powierzchniowymi. Miąższość tego poziomu wynosi przeciętnie ponad 20 m (lokalnie 
przekracza 50 m). Warstwę wodonośną stanowią piaski drobno - i średnioziarniste 
z przewarstwieniami piasków gruboziarnistych i żwirów. Poziom ten na większych obszarach 
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nie posiada w nadkładzie utworów izolujących go od powierzchni, w związku z tym jest 
w wysokim stopniu narażony na zanieczyszczenia antropogeniczne. 
 Dolny poziom wodonośny – podglinowy jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę. 
Reprezentowany jest przez zawodnione piaski średnio- i drobnoziarniste, niekiedy 
z otoczkami skał północnych i domieszką żwiru. Warstwami wodonośnymi są piaszczyste 
osady oligocenu i miocenu. Ustabilizowane lustro wody układa się na głębokości 10 - 12 m. 
Ze względu na występujące lokalnie okna hydrologiczne poziom ten również nie ma pełnej 
izolacji od powierzchni terenu. 

2.3.4. Klimat 

Warunki klimatyczne Polesia Lubelskiego, a zatem i gminy Sosnówka, określa 
położenie tego obszaru w obrębie Krainy wielkich Dolin. Klimat terenów gminy wykazuje 
wyraźne cechy kontynentalizmu, co przejawia się między innymi dość krótkim okresem 
wegetacji (205 – 215 dni ze średnią dobową powyżej 5 °C. Średnie roczne temperatury 
kształtują się na poziomie 7 °C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (- 4,1 oC), 
a najcieplejszym – lipiec (18,2 oC). Roczna suma opadów wynosi 547 mm. Przeważają na 
tym terenie wiatry zachodnie, a także południowo – zachodnie. 

2.4. Ludność gminy 

Gmina Sosnówka od względem liczebności mieszkańców (3097) jest jedną 
z najmniejszych gmin powiatu bialskiego. Niemal wszyscy mieszkańcy – 3072 osoby – 
mieszkają w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie 25 osób zamieszkuje budynki wielorodzinne. 
Średnia gęstość zaludnienia to ok. 21 osób na 1 km2, przy średniej powiatu bialskiego – 43 
osoby/km2. W tabeli 1 przedstawiono ogólne informacje charakteryzujące ludność gminy 
Sosnówka. 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka gminy Sosnówka (dane z Urzędu Gminy) 

Miejscowości Liczba ludności Liczba gospodarstw domowych 
Sosnówka 479 145 

Motwica 374 125 
Rozwadówka 372 117 
Żeszczynka 324 115 

Przychód 239 80 
Pogorzelec 222 76 

Lipinki, 187 64 
Dębów 168 40 

Sapiechów 165 48 
Czeputka 156 49 
Romanów 152 46 
Wygnanka 140 51 

Rozwadówka Kol. 111 145 
Łącznie 3097 986 
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2.5. Infrastruktura techniczna i społeczno-gospodarcza gminy 

Przez teren gminy Sosnówka przebiega droga krajowa nr 817, w kierunku przejścia 
granicznego w Sławatyczach. 

Infrastrukturę gminy Sosnówka stanowi głównie sieć wodociągowa o długości ok. 
72,4 km zaopatrująca niemal 100% mieszkańców w wodę. W jej skład wchodzi 881 
przyłączy. Ludność gminy w zasadzie nie korzysta z kanalizacji oraz gazociągu i centralnego 
zaopatrzenia w ciepło. 

Gmina w całości pokryta jest siecią telefoniczną.  

Rolnictwo. Dominującym sektorem gospodarki gminy Sosnówka to rolnictwo, 
w którym pracuje 90% mieszkańców gminy. Produkcja rolnicza to głównie hodowla trzody 
chlewnej i bydła oraz uprawa zbóż. Brak zanieczyszczeń na terenie rolniczym gminy 
Sosnówka sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego.  

Przemysł. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, natomiast 
zarejestrowanych jest 66 podmiotów gospodarczych świadczących usługi w różnych 
dziedzinach, przede wszystkim w zakresie handlu (tabela 2).  

Tabela 2. Wykaz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie  

Branża Liczba Liczba zatrudnionych osób 
Handel i gastronomia 15 22 
Usługi (rzemieślnicze, stolarskie, 
instalatorskie, naprawy pojazdów, itp.) 19 20 

Transport samochodowy 3 3 
Działalność rozrywkowa   
Gabinety lekarskie i stomatologiczne 2 10 
Lecznice zwierząt 2 3 
Inne 24 24 

Głównym ośrodkiem handlu i usług dla pobliskich miejscowości jest Sosnówka. 
Znajduje się tu GS „SCH”, Bank Spółdzielczy, Gminny Ośrodek Kultury z biblioteką, 
Ośrodek Zdrowia i Lecznica Weterynaryjna. Sieć oświatową stanowi 6 szkół podstawowych 
i gimnazjum. 

Turystyka. Atrakcję turystyczną stanowi zespół pałacowo-parkowy w Romanowie. 
Znajdujące się na terenie gminy Muzeum Kraszewskiego jest często odwiedzane. Godne 
uwagi są również zabytki sakralne tj.: Kościół pw. NNMP w Motwicy (pierwotnie świątynia 
unicka), Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Żeszczynce oraz Kościół Św. Michała 
w Rozwadówce. Warto też zwrócić uwagę na kapliczkę fundacji Wawrzyńca Popielewicza 
i dwie piaskowe figury przydrożne. 
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2.6. Uwarunkowania gospodarowania odpadami wynikające ze stanu 
środowiska gminy Sosnówka 

Istotnym elementem rozwoju gminy Sosnówka jest zapewnienie na odpowiednim 
poziomie jakościowym produkcji rolnej oraz utrzymanie jej walorów turystycznych. Jednym 
z czynników gwarantujących zachowanie rozwoju tych dwóch kierunków jest poprawa 
systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Sosnówka.  

Jednak z uwagi na położenie gminy Sosnówka, jej uwarunkowania geologiczne 
(piaszczyste utwory), hydrogeologiczne (górny poziom wodonośny występuje płytko 
i pozostaje w kontakcie z wodami powierzchniowymi), ukształtowanie terenu (teren płaski) 
oraz wysokiej jakości środowisko przyrodnicze, nie powinno się tworzyć na jej obszarze 
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Lokalizacja tego typu obiektów mogłaby 
spowodować obniżenie jakości elementów środowiska np. wskutek emisji zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego (transport odpadów) lub środowiska glebowo-wodnego (awarie 
instalacji). 
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3. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO GOSPODARKI ODPADAMI 
W GMINIE SOSNÓWKA  

3.1. Sektor komunalny 

3.1.1. Odpady komunalne  

3.1.1.1. Ogólna ilość odpadów komunalnych w gminie  
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 628 z dnia 

20.czerwca.2001 z późn. zm.) odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także 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. W skład odpadów komunalnych wchodzą 
następujące ich rodzaje: 

1. odpady z gospodarstw domowych tj. odpady organiczne, papier i tektura, 
tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, szkło, metale, odpady mineralne, 

2. odpady z obiektów infrastruktury takich jak: punkty handlowo-usługowe, szkoły, 
budynki administracji, itp. (podobne składem do odpadów z gospodarstw 
domowych), 

a także:  
3. odpady z pielęgnacji terenów zielonych (ogrodów i parków), 
4. odpady z czyszczenia ulic i placów, 
5. odpady niebezpieczne (baterie i akumulatory, świetlówki, przepracowane oleje, 

środki ochrony roślin), 
6. odpady wielkogabarytowe (np. meble, wraki samochodowe, lodówki), 
7. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. 
Nagromadzenie odpadów komunalnych powstających na danym obszarze zależy 

przede wszystkim od liczby mieszkańców, typu jednostki osiedleńczej (miasto, wieś) oraz 
ilości i rodzaju obiektów infrastruktury. Wskaźniki rocznego nagromadzenia odpadów przez 
1 statystycznego mieszkańca dla 3 typów jednostek osiedleńczych (duże miasta, małe miasta, 
wsie) wyznaczone zostały przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) 
i posłużyły m.in. do określenia bilansu odpadów komunalnych w Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami (KPGO) jak i w „Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu 
bialskiego” (PGOBial.).  

Wg tych danych jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych dla 
mieszkańców obszarów wiejskich, a taki obszar reprezentuje gmina Sosnówka, wynosi 
223 kg/rok. W tej ilości mieszczą się następujące rodzaje odpadów (tabela 3). 
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Tabela 3. Charakterystyka ilościowa odpadów komunalnych (wg. KPGO) 

L.p. Rodzaj odpadów komunalnych 
Wskaźnik 

nagromadzenia
[kg/M rok] 

Udział  
procentowy

Odpady z gospodarstw domowych 116 52,1 

2. Odpady z obiektów infrastruktury 45 20,2 
3. Odpady z ogrodów i parków 5 2,2 
4. Odpady z czyszczenia ulic i placów - - 
5 Odpady niebezpieczne 2 0,9 
6 Odpady wielkogabarytowe 15 6,7 
7 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowl. 40 17,9 

Razem 223 100 

Przyjmując powyższy wskaźnik oraz liczbę mieszkańców gminy w 2003 roku (wg 
danych pochodzących z Urzędu Gminy– 3044 osób) można oszacować masę odpadów 
komunalnych wytworzonych w tym roku. Wynosi ona 678 Mg.  

W 2003 roku cała gmina Sosnówka objęta była zorganizowaną zbiórką odpadów 
prowadzoną przez przedsiębiorstwo „Usługi Asenizacyjne A. Murański-Lach”. Wg danych 
tego przedsiębiorstwa w 2003 roku wywieziono z obszaru gminy 639 m3 odpadów.  

Z badań odpadów przeprowadzonych na terenach wiejskich w latach 1992 – 1999 
przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ekologii Miast w pełnym cyklu rocznym wynika, że 
gęstość nasypowa odpadów komunalnych może wynosić od 140 do 400 kg/m3 1. Przyjmując, 
m.in. za KPGO, że gęstość nasypowa odpadów wiejskich ma wartość 250 kg/m3 – w 2003 
roku wywieziono z terenu gminy Sosnówka 166 Mg odpadów.  

Ilość odpadów komunalnych usuniętych w 2003 roku jest więc niemal 4-krotnie 
niższa, niż oszacowana na podstawie wskaźnika (wg tabeli 3). Roczny jednostkowy wskaźnik 
nagromadzenia dla gminy Sosnówka wyliczony na podstawie odpadów usuniętych wynosi 
więc tylko ok. 54 kg/mieszkańca/rok.  

Tak niewielka masa odpadów komunalnych usuwanych z obszaru gminy Sosnówka 
wynikać może z następujących przyczyn: 

1. Odpady usuwane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo wywozowe są jedynie 
częścią odpadów komunalnych; nie zawierają odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Te 2 grupy rodzajowe stanowią, 
zgodnie z danymi tabeli 3, ok. 25 % ogólnego strumienia odpadów komunalnych i są one 
zazwyczaj „zagospodarowywane” przez samych wytwórców, co prowadzi do wniosku, że do 
zorganizowanego systemu zbierania odpadów trafić mogło z tego powodu co najwyżej 75 % 

                                                 
1 Dorota  Burchard-Sosnowska: Charakterystyka odpadów komunalnych w procesie tworzenia planu gospodarki 

odpadami w gminie, OBREM Warszawa Łódź 2001 
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odpadów. Uwzględniając to, ilość odpadów komunalnych wytworzonych w Gminie 
Sosnówka mogła wynieść 221,3 Mg (wskaźnik nagromadzenia = ok. 73 kg/M/rok). 

2. Znacznie mniejsze rzeczywiste ilości usuwanych odpadów w stosunku do 
oszacowanych wg wskaźników nagromadzenia mogą wynikać z „samozagospodarowywania” 
(wykorzystywanie) odpadów przez samych wytwórców poprzez przekazywanie niektórych 
składników do punktów skupu, wykorzystywanie odpadów kuchennych do karmienia 
zwierząt, spalanie opakowań w paleniskach domowych, przyrodnicze wykorzystywanie 
odpadów zielonych, itp. Szczególne nasilenie tego rodzaju działań obserwuje się właśnie na 
obszarach zabudowy zagrodowej, co wynika z korzystnych warunków dla tego procederu 
(otwarte paleniska, obecność zwierząt gospodarskich, dogodność warunków terenowych, 
itp.).  

„Samozagospodarowaniu” odpadów sprzyjać może też niedogodność organizacyjna 
gromadzenia odpadów wytworzonych w poszczególnych gospodarstwach domowych. 
W gminie Sosnówka część mieszkańców objętych było zbiórką odpadów „w sąsiedztwie”, 
a więc gromadzenie odpadów odbywało się do kontenerów wspólnych dla wielu gospodarstw. 
W takich przypadkach obserwuje się zwiększenie intensywności „samozagospodarowywania” 
części odpadów przez ich spalanie jak i pozbywania się poprzez deponowanie na „dzikich” 
wysypiskach.  

Brak jest szczegółowych danych ilościowych oceniających udział odpadów nie 
trafiających do strumienia z powodu ich wykorzystywania lub pozbywania się przez samych 
wytwórców. Można przyjąć, że proceder „samozagospodarowania” na terenach wiejskich 
obejmuje ok. 40 % odpadów. Uwzględniając tę wartość szacunkową ilość wytworzonych 
w 2003 roku w gminie Sosnówka odpadów komunalnych mogła sięgnąć wartości 369 Mg 
(wskaźnik nagromadzenia = ok. 121 kg/M/rok). 

Nie można wykluczyć, że wskaźniki nagromadzenia przyjęte w Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami dla szacowania ilości odpadów, i za tym dokumentem w planach 
niższego szczebla (PGOBial.)), nie przystają dla takich jednostek osiedleńczych jakie znajdują 
się w gminie Sosnówka. Wg publikowanych danych badawczych, wskaźniki nagromadzenia 
odpadów komunalnych mogą przyjmować skrajnie różne wartości w zależności od typu 
jednostki osiedleńczej, stopy życiowej i sposobu bytowania mieszkańców czy też ich 
świadomości ekologicznej. Z badań Ośrodka Badawczo Rozwojowego Ekologii Miast 
„OBREM” w Łodzi wynika, że wskaźniki nagromadzenia dla terenów wiejskich mogą 
zawierać się w granicach od 70 – 200 kg/M · rok2. 

Biorąc powyższe pod uwagę dla dalszych etapów tworzenia planu przyjęto, że 
w gminie Sosnówka powstało w 2003 roku 369 Mg odpadów (j.w.n.o. = 121 kg/M/rok). 

                                                 
2 Dorota Burchard-Sosnowska, Charakterystyka odpadów komunalnych w procesie tworzenia planu gospodarki 

odpadami w gminie, Warszawa Łódź 2001 
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3.1.1.2. Ilość poszczególnych rodzajów i składników odpadów komunalnych 
w gminie Sosnówka 

Uwzględniając oszacowane ogólne nagromadzenie, oraz dane zamieszczone w tabeli 
3, w strumieniu odpadów sektora komunalnego w powiecie bialskim przewidywać można 
zatem następujące ilości poszczególnych rodzajów odpadów (tabela 4). 

Tabela 4. Zestawienie ilości różnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów komunalnych gminy 
Sosnówka w 2003 roku  

L.p. Rodzaj odpadów Masa odpadów [Mg]

1 Odpady z gospodarstw domowych 201,11 

2 Odpady z obiektów infrastruktury 77,86 
3 Odpady wielkogabarytowe 25,83 
4 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 51,66 
5 Odpady z ogrodów i parków 8,49 
6 Odpady z czyszczenia ulic i placów - 
7 Odpady niebezpieczne 3,32 

Razem 369 

Odpady z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury  

Największy udział w strumieniu odpadów komunalnych mają odpady z gospodarstw 
domowych i z obiektów infrastruktury, łącznie niemal 80% całego strumienia, i zawierają one 
szereg składników, które z punktu widzenia gospodarki odpadami mają duże znaczenie 
gospodarcze i środowiskowe. Ilość tych składników w strumieniu odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury (handel i usługi, szkolnictwo) na obszarze 
powiatu bialskiego oszacowano na podstawie danych składu morfologicznego odpadów 
przyjętego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (tabela 5) i zestawiono w tabelach 6 
i 7. 

Tabela 5. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury 

Skład procentowy 
L.p. Składniki odpadów Gospodarstwa 

domowe Infrastruktura

1 Odpady organiczne pochodzenia roślinnego 13 10 
2. Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego 1 - 
3. Inne odpady organiczne 2 - 
4. Papier i tektura 13 30 
5. Tworzywa sztuczne 13 30 
6. Materiały tekstylne 3 3 
7. Szkło 8 10 
8. Metale 4 5 
9. Odpady mineralne 10 5 

10. Frakcja drobna (<10 mm) 33 7 
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Tabela 6. Zestawienie ilości poszczególnych składników odpadów domowych i z obiektów 
infrastruktury w gminie Sosnówka w 2003 roku 

Masa [Mg] 

L.p. Składniki odpadów Gospodarstwa 
domowe 

Obiekty 
infrastruktury 

Łącznie 

1 Odpady organiczne pochodzenia roślinnego 26,14 7,79 33,93 
2. Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego 2,01 0,00 2,01 
3. Inne odpady organiczne 4,02 0,00 4,02 
4. Papier i tektura 26,14 23,36 49,50 
5. Tworzywa sztuczne 26,14 23,36 49,50 
6. Materiały tekstylne 6,03 2,34 8,37 
7. Szkło 16,09 7,79 23,87 
8. Metale 8,04 3,89 11,94 
9. Odpady mineralne 20,11 3,89 24,00 

10. Frakcja drobna (<>10 mm) 66,37 5,45 71,82 
Razem 201,11 77,86 278,97 

Tabela 7. Zestawienie ilości poszczególnych składników odpadów domowych i z obiektów 
infrastruktury powstających w gminie Sosnówka z uwzględnieniem ich wartości 
recyklingowych 

Masa składników odpadów [Mg] 
Składniki podatne na recykling Pozostałe 

Źródło Odpa-
dy 

Orga-
ni-

czne 
Papier 

i tektura Szkło Tworzywa 
sztuczne Metale Teksty-

lia 
Mineralne 
i frakcja 
drobna 

Gospodarstwa 
domowe 201,11 32,17 26,14 10,63 26,14 8,04 6,03 86,48 

Infrastruktura 77,86 39,96 23,36 5,14 23,36 3,89 2,34 9,34 
Razem 278,97 73,13 49,50 16,05 49,50 11,94 8,37 95,82 

Odpady wielkogabarytowe 

Mniejszą różnorodność składu wykazują odpady wielkogabarytowe. Są to odpady 
z gospodarstw domowych, które ze względu na postać i duże rozmiary (nie mieszczą się 
w standardowych zbiornikach na odpady) wymagają odrębnego traktowania. Należą do nich 
głównie odpady poeksplatacyjne: meble, wraki pojazdów samochodowych, sprzęt 
gospodarstwa domowego, itp. Z danych tabeli 5 wynika, że w gminie Sosnówka mogło 
powstać w 2003 roku 25,83 Mg tych odpadów.  

Przyjmując za KPGO średni skład morfologiczny tych odpadów (drewno – 60 %, 
metale – 30 %, inne materiały – tworzywa sztuczne, tekstylia, itp. – 10 %) z odpadów 
wielkogabarytowych gminy Sosnówka można wyodrębnić zatem 15,5 Mg drewna, 7,74 Mg 
metali oraz ok.2,6 Mg innych materiałów.  

Niektóre z rodzajów odpadów wielkogabarytowych jak np. chłodziarki, zamrażarki, 
wraki pojazdów, niektóre urządzenia elektryczne i elektroniczne, z uwagi na zawartość 
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w nich substancji i materiałów mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 
oraz środowiska klasyfikowane są w grupie odpadów niebezpiecznych  

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, zwane dalej 
odpadami budowlanymi cechuje duże zróżnicowanie pod względem składu w zależności od 
źródła powstawania. Wśród tej grupy odpadów wyróżnia się cegły (40 %), beton (20 %), 
piasek (15 %) oraz materiały bitumiczne (9 %), drewno (7 %), metale (5 %) a także tworzywa 
sztuczne (1 %) oraz inne materiały (4 %). Odpady te mogą być zanieczyszczone ponadto 
substancjami ropopochodnymi, chemikaliami impregnującymi, żywicami tworzyw 
sztucznych, itp. Szacowane ilości głównych składników w odpadach budowlanych 
powstałych w 2002 roku w gminie Sosnówka podano w tabeli 8. 

Tabela 8. Zestawienie ilości poszczególnych składników wchodzących w skład odpadów z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych w gminie Sosnówka w 2003 roku. 

L.p Składniki odpadów budowlanych Razem 
1. Cegła 20,6 
2. Beton 10,3 
3. Piasek 7,74 
4. Bitumiczne powierzchnie dróg 4,6 
5. Drewno 3,6 
6 Metale 2,6 
7. Tworzywa sztuczne 0,5 
8. Inne 2,06 

Razem 52 

Odpady z ogrodów i parków  

Do komunalnych odpadów zalicza się także odpady powstające przy utrzymywaniu 
i konserwacji zieleni – odpady z ogrodów i parków. Główne składniki takich odpadów to 
części organiczne (trawa, liście, gałęzie) – 80 % i mineralne (ziemia, kamienie) – 20 %. Na 
obszarze gminy Sosnówka mogą one powstawać w przy konserwacji zieleni wokół obiektów 
infrastruktury (szkoły, urzędy, kościoły). W 2003 roku szacunkowa ilość takich odpadów to 
ok.8,5Mg. 

Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych 

Odpadami niebezpiecznymi w odpadach komunalnych są odpady powstające 
w małych ilościach w gospodarstwach domowych, zakładach rzemieślniczych lub 
instytucjach publicznych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, 
biologiczny i inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
albo dla środowiska. 
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Najczęściej spotykane składniki odpadów komunalnych, które zaliczyć można do 
niebezpiecznych to: 

− baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe oraz zawierające rtęć,  
− przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności i opakowania po 

nich,  
− chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, zasady) i opakowania po nich, 
− lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, 
− przepracowane oleje silnikowe i tłuszcze (niejadalne), 
− zużyte małogabarytowe urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające 

składniki niebezpieczne (np. PCB), 
− padłe i ubite z konieczności zwierzęta,  
Wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami średni wskaźnik nagromadzenia 

odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wynosi ok. 2 – 3 kg na 
1 mieszkańca/rok. W gminie Sosnówka, zgodnie z szacowaniem przedstawionym w tabeli 5, 
do strumienia odpadów komunalnych mogło trafić w 2002 roku 3,32 Mg takich odpadów.  

Szerzej omówiono ten rodzaj odpadów w rozdziale 3.3. niniejszego Planu. 

3.1.1.3. Opakowania w strumieniu odpadów komunalnych gminy Sosnówka 
W roku 2002 wprowadzonych w Polsce na rynek około 2,5 mln Mg, tj. średnio 

89 kg/M/rok. Znaczna ich część trafia do strumienia odpadów komunalnych, stąd też 
konieczne jest podjecie działań w kierunku ich odzysku i recyklingu.  

Z danych dotyczących składu morfologicznego odpadów komunalnych (tabela 9) 
wynika że odpady opakowaniowe w odpadach generowanych na obszarach wiejskich 
stanowią ok. 14,3 % ich masy.  

Tabela 9. Skład morfologiczny odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich (wg „Krajowego Planu 
Gospodaki Odpadami)  

L.p. Wyszczególnienie Udział [%] 
1. Odpady kuchenne ulęgające biodegradacji 9,89 
2. Odpady zielone 1,86 
3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 4,76 
4. Opakowania z papieru i tektury 6,90 
5. Opakowania wielomateriałowe 0,77 
6. Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 9,41 
7. Opakowania z tworzyw sztucznych 3,03 
8. Tekstylia 2,08 
9. Szkło (nieopakowaniowe) 0,45 

10. Opakowania ze szkła 8,45 
11. Metale 2,03 
12. Opakowania z blachy stalowej 0,73 
13. Opakowania z aluminium 0,21 
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L.p. Wyszczególnienie Udział [%] 
14. Odpady mineralne 5,93 
15. Drobna frakcja popiołowa 18,02 
16. Odpady wielkogabarytowe 6,71 

17. Odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych 17,89 

18. Odpady niebezpieczne 0,89 
Razem 100 

Udział poszczególnych składników odpadów komunalnych gminy Sosnówka 
z uwzględnieniem opakowań przedstawiono w tabeli 10. 

Tabela 10. Bilans ilości odpadów z podziałem na poszczególne grupy składnikowe oszacowany dla 
gminy Sosnówka w 2003 roku 

L.p. Składniki odpadów Nagromadzenie roczne [Mg] 
1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 36,49 
2 Odpady zielone 6,86 
3 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 17,56 
4 Opakowania z papieru i tektury 25,46 
5 Opakowania wielomateriałowe 2,84 
6 Tworzywa szt. (nieopakowaniowe) 34,72 
7 Opakowania z tworzyw sztucznych 11,18 
8 Tekstylia 7,68 
9 Szkło (nieopakowaniowe) 1,66 

10 Opakowania ze szkła 31,18 
11 Metale 7,49 
12 Opakowania z blachy stalowej 2,69 
13 Opakowania z aluminium 0,77 
14 Odpady mineralne 21,88 
15 Drobna frakcja popiołowa 66,49 
16. Odpady wielkogabarytowe 24,76 
17. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych  66,01 

18. Odpady niebezpieczne 3,28 

Razem 369,00 

W 2002 roku w odpadach komunalnych gminy Sosnówka mogło znaleźć się ok. 
105,62 Mg odpadów opakowaniowych, których ilości wg rodzaju przedstawia tabela 11. 
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Tabela 11. Zestawienie ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych gminy 
Sosnówka w 2002 roku 

L.p Składniki odpadów Nagromadzenie roczne [Mg] 
1. Opakowania z papieru i tektury 25,46 
2. Opakowania wielomateriałowe 2,84 
3. Opakowania z tworzyw sztucznych 11,18 
4. Opakowania ze szkła 31,18 
5. Opakowania z blachy stalowej 2,69 
6. Opakowania z aluminium 0,77 

Razem 74,12 

3.1.1.4. Organizacja zbierania i usuwania zmieszanych odpadów komunalnych 
w gminie Sosnówka 

W 2002 roku nie wszyscy mieszkańcy gminy Sosnówka byli objęci zorganizowanym 
systemem zbierania i usuwania odpadów. Odpady komunalne zmieszane zbierane były 
sposobem: „w sąsiedztwie” – czyli do pojemników zbiorczych KP-7 usytuowanych 
w miejscach ogólnie dostępnych (najczęściej przy budynkach użyteczności publicznej). Na 
terenie gminy ustawionych było 17 pojemników typu KP-7, do których usuwane były odpady. 
Opróżnianie kontenerów KP-7 zapewnia przedsiębiorstwo Usługi Asenizacyjne A. Murański-
Lach. Zapełnione kontenery wywożone były na składowisko w Hannie (powiat włodawski). 

3.1.1.5. Odzysk odpadów 
Odzysk, w rozumieniu Ustawy o odpadach (Dz. U. 2001.62.628) to wszelkie 

działania nie zagrażające życiu i zdrowiu ludzi lub środowisku, polegające na 
wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania 
z odpadów substancji, materiałów lub energii. Jest to więc jeden z ważniejszych celów 
gospodarowania odpadami, gdyż w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów 
deponowanych w środowisku. Najważniejszym ogniwem odzysku jest wyodrębnianie ze 
strumienia odpadów użytecznych ich składników poprzez selektywną zbiórkę u źródła lub 
segregację. 

W 2003 roku na terenie gminy Sosnówka selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
prowadzono jedynie w miejscowościach Sosnówka, Rozwadówka, Żeszczynka i Motwica. 
Zbiórka odpadów prowadzona była do kontenerów o pojemności 1100 dm³. Nie była jednak 
prowadzona ewidencja ilości poszczególnych grup odpadów odzyskanych w wyniku 
selektywnej zbiórki. 

3.1.1.6. Charakterystyka istniejących obiektów utylizacji i unieszkodliwiania 
odpadów 

Na obszarze gminy Sosnówka nie ma składowiska odpadów komunalnych oraz innych 
obiektów służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.  
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3.1.1.7. „Dzikie” składowiska 
Z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy wynika, że na obszarze gminy Sosnówka 

nie ma zinwentaryzowanych „dzikich” składowisk odpadów. Pojawiające się od czasu do 
czasu w kompleksach leśnych dzikie wysypiska są likwidowane na bieżąco.  

3.1.1.8. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, transportu, 
odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Na terenie gminy jedynym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie 
transportu odpadów jest firma „Usługi Asenizacyjne A. Murański-Lach”. Posiada ona 
niezbędne wyposażenie dla wywozu odpadów zebranych w kontenerach KP-7.  

W 2003 roku selektywnie zbierane surowce wtórne odbierane były przez ZZO 
Międzyrzec Podlaski. 

3.1.1.9. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  
Koszty wywozu i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

gminy Sosnówka dotychczas ponosił Urząd Gminy. Mieszkańcy nie partycypują w tych 
kosztach. Łącznie wydatkowano na ten cel w 2003 roku 12 150 zł (koszt przyjęcia na 
składowisko odpadów z 1kontenera typu KP-7 wynosi 150  zł). 

3.1.2. Osady ściekowe 

W wyniku procesów oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które są 
odpadami wymagającymi szczególnego traktowania z racji takich ich niekorzystnych cech 
fizykochemicznych i biologicznych jak: 

− wysokie uwodnienie (> 90 % dla osadów surowych), 
− płynna mazista konsystencja, 
− zawartość substancji toksycznych (głównie metali ciężkich), 
− zawartość mikroorganizmów chorobotwórczych, 
− duża zmienność składu dla różnych oczyszczalni a też i w obrębie jednej. 
Odpady wytwarzane na oczyszczalniach ścieków to przede wszystkim 

skratki (19 08 01), zawartość piaskowników (19 08 02) i osady z osadników (19 08 05).  
Gmina Sosnówka należy do gmin, gdzie w zasadzie nie ma systemu kanalizacji. Jedyną 

oczyszczalnią ścieków jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia przy Gimnazjum 
i Szkole Podstawowej w Sosnówce o wydajności projektowej 8,75  m³/ dobę. Obecnie ilość 
ścieków kierowana do oczyszczalni wynosi 0,6 m³/ dobę, co skutkuje minimalną masą 
osadów ściekowych. W 2003 roku powstało ok. 3 Mg osadów ściekowych, które wywieziono 
do oczyszczalni ścieków w Hannie (tamże składowane).  
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3.2. Sektor gospodarczy 

Sektor gospodarczy tworzą różne branże przemysłu, transport, rolnictwo, rzemiosło 
i niektóre usługi (komunalne i budowlane). W wyniku działalności tego sektora powstają 
zróżnicowane ilości i rodzaje odpadów, włącznie z odpadami niebezpiecznymi.  

Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach (Dz. U. 2001.62.628) – rozdział 4, art. 17.1 
i 17.2: 

1. Wytwórca odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2, jest obowiązany do:  
1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 
0,1 Mg rocznie,  

lub 
2) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady 
niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów 
innych niż niebezpieczne.  

Wytwórca odpadów jest obowiązany też do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż 
niebezpieczne rocznie.  

Wg danych Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 
(PGOBial.) wynika, że żaden z podmiotów gospodarczych prowadzący działalność w gminie 
Sosnówka nie ubiegał się o uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
jak i nie przedstawiał informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami. Można przypuszczać, że część przedsiębiorstw, zwłaszcza małych 
i średnich, jednak nie dopełnia obowiązku wynikającego z Ustawy o odpadach zgłaszania 
generowanych odpadów (np. przepracowane oleje silnikowe, akumulatory ołowiowe, lampy 
„świetlówki”. 

3.3. Odpady niebezpieczne 

Największe ilości odpadów niebezpiecznych powstają w Polsce w sektorze 
gospodarczym, ale głównym źródłem ich w gminie Sosnówka jest sektor komunalny (por. 
pkt. 3.1.1.2. niniejszego opracowania). 

Oznacza to, że źródła tych odpadów są rozproszone na dużym obszarze, co stwarza 
duże trudności przy ocenie ich ilości. Z tego powodu dane dotyczące rodzaju jak i ilości 
odpadów niebezpiecznych w gminie Sosnówka mają charakter szacunkowy.  

W strumieniu odpadów niebezpiecznych w KPGO wskazuje się na „szczególne ich 
rodzaje”. Są to: 

− odpady zawierające PCB,  
− oleje odpadowe,  
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− baterie i akumulatory,  
− odpady zawierające azbest,  
− środki ochrony roślin,  
− zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,  
− wycofane z eksploatacji pojazdy,  
− odpady medyczne i weterynaryjne. 
Zgodnie z przedstawionymi w tabeli 4 oszacowaniami, na terenie gminy Sosnówka 

w strumieniu odpadów komunalnych w ciągu roku może znaleźć się blisko 3,32 Mg 
składników niebezpiecznych. Główne ich rodzaje to odpady medyczne i weterynaryjne, 
a także przepracowane oleje, baterie i akumulatory. Duży procent ilości odpadów 
niebezpiecznych stanowią także odpady zawierające azbest. 

3.3.1. Charakterystyka jakościowa i ilościowa niebezpiecznych odpadów 
specyficznych powstających w gminie Sosnówka 

Oleje odpadowe 

Oleje odpadowe to głównie wszelkiego rodzaju zużyte oleje smarowe, silnikowe 
i przekładniowe, oraz oleje hydrauliczne, które nie nadają się już do zastosowania do celów, 
do których były pierwotnie przeznaczone. Głównym źródłem tego typu odpadów są zakłady 
prowadzące działalność w zakresie obsługi pojazdów, bazy transportowe, itp. Duże ilości 
olejów silnikowych mogą być kierowane także do strumienia odpadów komunalnych przez 
osoby fizyczne, zwłaszcza, gdy konserwacja pojazdów i innych urządzeń przeprowadzana jest 
z pominięciem podmiotów specjalistycznych.  

Nie ma informacji na temat ilości olejów przepracowanych pochodzących 
z samochodów, maszyn i urządzeń z terenu gminy. Odpady tego rodzaju zagospodarowywane 
są we własnym zakresie przez podmioty je wytwarzające. 

Środki ochrony roślin 

Z uwagi na charakter rolniczy gminy Sosnówka można się spodziewać, że w efekcie 
produkcji rolnej do strumienia odpadów komunalnych w większych ilościach mogą trafiać 
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) oraz 
przeterminowane i nie nadające się do użytku pestycydy. Środki ochrony roślin zakupują 
przede wszystkim rolnicy i ogrodnicy indywidualni pod konkretne terminowe zabiegi 
ochrony roślin, ale wielkość zakupów limitują wysokie ceny jednostkowe pestycydów. Brak 
jest jednak dokładnych danych o ilości powstających tego typu odpadów na terenie gminy. 

Odpady zawierające azbest 

Szczególnej uwagi wymagają odpady zawierające azbest. Azbest jest to minerał, który 
w latach 60-tych i 70-tych XX w. znalazł nie tylko w Polsce szerokie zastosowanie do 
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produkcji pokryć dachowych i elewacyjnych (płyty eternitowe), których trwałość szacowano 
na ok. 30 lat. Najwięcej odpadów zawierających azbest powstawać, więc może w trakcie prac 
remontowych (wymiana pokryć dachowych oraz elewacji), których nasilenia należy się 
spodziewać w związku z upływem trwałości tych materiałów. Szkodliwe działanie azbestu 
jest wynikiem drażnienia włóknami tego minerału tkanki miękkiej pęcherzyków płucnych, 
w wyniku czego pył azbestowy może być przyczyną chorób układu oddechowego 
z chorobami nowotworowymi włącznie. Z tego powodu od 1997 roku zaprzestano w Polsce 
produkcji, przetwarzania i stosowania wyrobów azbestowych. 

Potencjalne zagrożenia powodowane wyrobami azbestowymi spowodowały, że 
w 2002 roku Rada Ministrów RP przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, którego celem było stworzenie 
podstaw do sukcesywnego i bezpiecznego dla zdrowia usuwania wyrobów azbestowych ze 
środowiska. Zgodnie z „Programem ...” usuwanie azbestu jest zadaniem długoterminowym 
(do 2032 roku).  

Ilość materiałów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Sosnówka 
jest trudna do określenia z powodu braku ewidencji. Bardzo przybliżone dane szacunkowe 
wskazują, że na obszarze gminy Sosnówka nagromadzone może być 250 tys. m2 pokryć 
dachowych zawierających azbest. 

Odpady medyczne i weterynaryjne 

Odpady medyczne i weterynaryjne na terenie gminy Sosnówka powstają w gabinetach 
lekarskich oraz placówkach weterynaryjnych. Odpady te zawierają składniki o bardzo 
zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego jak również zagrożenia 
powodowanego ich właściwościami fizycznymi.  

Na szczególna uwagę zasługują medyczne odpady specyficzne, które ze względu na 
swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi 
i środowiska (zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku) oraz odpady 
specjalne (przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry). 

Odpady te zbierane są przez ich wytwórców selektywnie i usuwane do miejsc 
unieszkodliwiania przez przewoźników posiadających stosowne zezwolenia.  

Odpady weterynaryjne to zazwyczaj substancje i materiały powstające w związku 
z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych.  

Na terenie gminy Sosnówka odpady medyczne generuj Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej wytwarzający ich 5 kg rocznie. Natomiast odpady weterynaryjne powstają 
w Przychodni dla Zwierząt w Sosnówce w ilości 20 kg rocznie. Zarówno odpady medyczne 
jak i weterynaryjne unieszkodliwia przedsiębiorstwo „SANROB” w Białej Podlaskiej. 
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Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Zagrożenie dla środowiska tych odpadów (zużyty sprzęt mechaniczny z gospodarstw 
domowych, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, aparaty telefoniczne, zabawki 
elektroniczne) wynika z obecności w elementach urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
wielu substancji szczególnie niebezpiecznych takich jak: ołów, kadm, chrom+6, PCB, 
bromowane substancje obniżające palność, arsen, azbest, substancje zubożające warstwę 
ozonową, itp.  

W nadchodzących latach należy spodziewać się istotnego zwiększenia się ilości 
odpadów elektrycznych i elektronicznych w związku z moralnym zużywaniem się dotychczas 
eksksploatowanego sprzętu AGD, również w gminie Sosnówka.  

Wycofane z eksploatacji pojazdy 

Wycofywane z eksploatacji pojazdy to, podobnie jak zużyte urządzenia elektryczne, 
stanowią duże zagrożenie dla środowiska ze względu na zawartość składników 
niebezpiecznych (oleje, płyny eksploatacyjne, paliwa ciekłe). Corocznie wycofuje się 
w Polsce z eksploatacji ok. 250 000 – 300 000 pojazdów samochodowych; również tego 
rodzaju odpady powstają w gminie Sosnówka.  

3.3.2. Ocena postępowania z odpadami niebezpiecznymi  

Odpady niebezpieczne powstające w sektorze gospodarczym z reguły 
unieszkodliwiane są w sposób planowy, gdyż zgodnie z urzędową decyzją, wytwórca 
odpadów ma obowiązek udokumentowania sposobu postępowania z nimi. Zazwyczaj odpady 
te przekazywane są specjalistycznym podmiotom gospodarczym, które je unieszkodliwiają 
(odpady medyczne, oleje mineralne, akumulatory ołowiowe – wymiana przy zakupie 
nowych). 

Znacznie gorzej jest z odpadami niebezpiecznymi strumienia komunalnego. W chwili 
obecnej na terenie gminy Sosnówka nie istnieje zorganizowany system bezpiecznego 
postępowania z tymi odpadami. Niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych mieszkańcy 
i wytwórcy z małych i średnich przedsiębiorstw mogą przekazywać do unieszkodliwienia 
w punktach sprzedaży (przeterminowane lekarstwa w aptekach, przepracowane oleje na 
stacjach paliw, akumulatory ołowiowe w punktach sprzedaży), pozostałe z reguły trafiają do 
pojemników z odpadami komunalnymi i są usuwane wraz z całym strumieniem na 
składowiska, a nawet trafiają na „dzikie” wysypiska. 
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3.4. Analiza SWOT aktualnego stanu gospodarki odpadami  

Na podstawie informacji i danych dotyczących stanu aktualnego gospodarki odpadami 
na terenie gminy Sosnówka przeprowadzono analizę jej silnych i słabych stron (SWOT), 
która pozwoliła na określenie celów i podstaw przyszłego systemu gospodarki odpadami 
w gminie Sosnówka. 

Tabela 12. Analiza mocnych i słabych stron gospodarki odpadami w gminie Sosnówka (analiza 
SWOT) 

MOCNE STRONY SZANSE 

- system usuwania odpadów domowych 
i z infrastruktury obejmuje wszystkich 
mieszkańców gminy 

- rozwijany system zbierania i usuwania 
odpadów bezpośrednio z miejsc 
powstawania 

- niewielka ilość odpadów przemysłowych w 
tym niebezpiecznych 

- sprawnie funkcjonujące specjalistyczne 
przedsiębiorstwo zajmujące się usuwaniem 
odpadów 

- duże potencjalne możliwości 
przydomowego kompostowania odpadów 
biodegradowalnych  

- zachowanie wysokiego poziomu jakości 
środowiska na terenie gminy Sosnówka 

- wprowadzenie odzysku i recyklingu 
odpadowych surowców wtórnych 

- zapewnienie możliwości zagospodarowania 
odpadów zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska  

- ograniczenie ilości odpadów 
biodegradowalnych kierowanych do 
składowania 

- wprowadzenie odzysku i recyklingu odpadów 
wielkogabarytowych i budowlanych 

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

- brak selektywnej zbiórki odpadów na terenie 
całej gminy 

- zbyt mała ilość umów na usuwanie 
odpadów zawartych z odbiorcami 
indywidualnymi  

- brak opłat za usuwanie odpadów 
ponoszonych przez indywidualnego 
wytwórcę  

- brak systemów odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych, budowlanych 
i wielkogabarytowych 

- brak działań w zakresie ograniczenia 
deponowania odpadów biodegradowalnych 

- brak dostępnych innych metod 
unieszkodliwiania odpadów niż składowanie 

- niedostatek dostępnych technologii odzysku 
i recyklingu odpadów  

- kierowanie do składowania dużych ilości 
surowców wtórnych znajdujących się 
w strumieniu odpadów komunalnych 

- tworzenie „dzikich” składowisk odpadów 
- samozagospodarowanie odpadów (spalanie 

w paleniskach domowych odpadów tworzyw 
sztucznych i papieru) 

- znaczna przewaga unieszkodliwiania 
odpadów poprzez ich składowanie nad innymi 
kierunkami zagospodarowywania  

 
 
 
 
 
 
 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka 

 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka  

 33

 
 
 

4. PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW 

4.1. Odpady sektora komunalnego 

Jak wynika z wieloletnich obserwacji i badań, o ilości odpadów komunalnych 
powstających na danym obszarze decyduje liczba mieszkańców oraz jednostkowy wskaźnik 
nagromadzania odpadów, a ten z kolei zależy od poziomu życia ludności. Trendy zmian ilości 
wytwarzanych odpadów wynikają, zatem z przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego.  

Prognozę zmian ilości odpadów w gminie Sosnówka przedstawioną w niniejszym 
opracowaniu oparto na danych dotyczących zmian liczby ludności oraz wskaźników 
wytwarzanych odpadów.  

Prognozy do 2015 roku przewidują systematyczny spadek liczby mieszkańców gminy 
Sosnówka (Tabela 13). 

Tabela 13. Prognoza zmian liczby ludności gminy Sosnówka do 2015 roku (wg. PGOBial.) 

Rok Liczba mieszkańców  Rok Liczba mieszkańców
2002 3097  2009 2736 
2003 2794  2010 2725 
2004 2786  2011 2714 
2005 2776  2012 2704 
2006 2767  2013 2693 
2007 2757  2014 2682 
2008 2747  2015 2672 

Przypuszczalne trendy zmian wskaźników nagromadzania odpadów komunalnych dla 
poszczególnych ich składników przyjęte do 2015 roku i podane w tabeli 14, oparto na 
następujących przesłankach (wg KPGO): 

− rozwój gospodarczy gminy będzie postępował bez większych załamań, 
− rozwój rynku prasowego spowoduje wzrost ilości papieru w odpadach, 
− przez najbliższych kilka lat następować będzie wzrost ilości odpadów, a następnie, 

stopniowo, wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej uwidoczni się spadek oraz 
zmiana składu w związku ze spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść szkła 
i wyrobów z drewna oraz innych materiałów podatnych na proces recyklingu 
a także odpadów łatwo ulegających biodegradacji, 

− stopniowy rozwój budownictwa, a w szczególności prac remontowo - 
budowlanych, spowoduje wzrost ilości odpadów poremontowych. 
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− zmiany wskaźników emisji odpadów w skali rocznej będą nie większe niż 3 % (za 
wyjątkiem odpadów budowlano-remontowych. 

Tabela 14. Prognoza zmian wskaźników emisji odpadów dla obszarów wiejskich w latach 2004 - 2014 
(wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) 

Procentowe zmiany wskaźnika emisji 
odpadów w latach 

Strumień odpadów 

2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2014 
Odpady organiczne (domowe) 1 1 0 
Odpady zielone 2 2 1 
Papier i tektura (nieopakowaniowe) 2 1 0 
Opakowania z papieru i tektury 2 1 0 
Opakowania wielomateriałowe 2 1 0 
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 1 0 -2 
Opakowania z tworzyw sztucznych 1 1 1 
Tekstylia 2 1 1 
Szkło (nieopakowaniowe) 2 2 1 
Opakowania ze szkła 2 2 1 
Metale 1 0 0 
Opakowania z blachy stalowej 1 0 0 
Opakowania z aluminium 1 0 0 
Odpady mineralne 0 1 1 
Drobna frakcja popiołowa -2 -3 -1 
Odpady wielkogabarytowe 5,92 0 0 
Odpady budowlane 8,45 5,92 6,58 
Odpady niebezpieczne 8,45 0 0 

Ilości odpadów komunalnych prognozowanych w gminie Sosnówka w latach 2004 -
 2014 oszacowano w oparciu o nagromadzenie ustalone dla 2003 roku. Wyniki prognozy 
przedstawiono w tabeli 15 i zilustrowano na wykresie 1.  

Tabela 15. Prognozowana ogólna masa odpadów komunalnych w gminie Sosnówka w latach 2004 –
 2014 (Mg) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Masa odpadów  376,71 384,74 388,20 391,85 395,87 400,05 404,57 409,26 414,5 420,2 420,9
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Wykres 1. Szacowana zmiana masy odpadów komunalnych wytwarzanych na obszarze gminy 

Sosnówka w latach 2004 2014 

Z przedstawionych danych wynika, że pomimo dość istotnego prognozowanego 
spadku liczby mieszkańców gminy Sosnówka, ogólna ilość odpadów komunalnych 
powstających na obszarze gminy Sosnówka do 2014 roku będzie wzrastała średnio o ok. 4 -
 5 Mg rocznie. Udział w tej masie różnych rodzajów i składników odpadów zestawiono 
w tabeli 16. 

Tabela 16. Prognozowana masa poszczególnych składników odpadów komunalnych w gminie 
Sosnówka w latach 2004 – 2014 [Mg] 

Składnik odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Odpady organiczne 
(domowe) 36,7 37,0 37,2 37,5 37,7 37,9 38,2 38,0 37,9 37,7 37,6

Odpady zielone 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 
Papier i karton 
nieopakowaniowy 17,9 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,4

Opakowania papierowe 25,9 26,3 26,5 26,7 27,1 27,3 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0
Opakowania 
wielomateriałowe 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 

Tworzywa sztuczne 
nieopakowaniowe 35,0 35,2 35,1 34,9 34,8 34,7 34,5 33,7 32,9 32,1 31,4

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 11,3 11,3 11,4 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,8 11,9 12,0

Odpady tekstylne 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 
Szkło nieopakowaniowe 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Opakowania szklane 31,7 32,2 32,8 33,3 33,8 34,4 34,9 35,1 35,4 35,6 35,8
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Składnik odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Metal 7,5 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,5 7,6 
Opakowania stalowe 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 
Opakowania aluminiowe 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Odpady mineralne 21,8 21,7 21,9 22,0 21,9 22,1 22,2 22,3 22,5 22,6 22,7
Drobna frakcja popiołowa 65,0 63,4 61,3 59,3 57,3 55,4 53,5 52,7 52,0 51,3 50,6
Odpady wielkogabarytowe 26,2 27,6 27,5 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0 26,9 26,8 26,7
Odpady budowlane 71,4 77,1 81,4 85,9 90,7 95,7 100,9 107,2 113,8 120,8 122,7
Odpady niebezpieczne 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 

Razem 376,71 384,74 388,20 391,85 395,87 400,05 404,57 409,26 414,5 420,2 420,9

Z wartości przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że największy wzrost ilości – 
niemal dwukrotny – nastąpi w grupie odpadów budowlano-remontowych. 

Odpady ulegające biodegradacji 

Zgodnie z klasyfikacją przyjętą w Planach Gospodarki Odpadami (Krajowym i dla 
województwa lubelskiego) do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się następujące 
składniki strumienia odpadów komunalnych: 

− odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
− odpady zielone, 
− papier i tektura nieopakowaniowe, 
− opakowania z papieru i tektury. 

Prognoza ilości odpadów ulegających biodegradacji powstających na obszarze gminy 
Sosnówka została przedstawiona w tabeli 17. 

Tabela 17. Prognoza ilości odpadów ulegających biodegradacji powstających na obszarze gminy 
Sosnówka w latach 2004 - 2014 [tys. Mg/rok] 

Składnik odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 36,7 37,0 37,2 37,5 37,7 37,9 38,2 38,0 37,9 37,7 37,6

Odpady zielone 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 
Papier i tektura 
nieopakowaniowe 17,9 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,4

Opakowania z papieru 
i tektury 25,9 26,3 26,5 26,7 27,1 27,3 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0

Łącznie  100,6 101,9 102,4 103,3 104,1 105,0 105,8 105,9 106,1 106,2 105,8

Odpady opakowaniowe 

Gospodarcze wykorzystanie odpadów opakowaniowych jest jednym 
z najważniejszych zadań gospodarki odpadami komunalnymi. Składniki opakowaniowe 
odpadów komunalnych to przede wszystkim materiały łatwo podatne na recykling, 
i zawartość ich w odpadach będzie decydowała o możliwości zmniejszenia strumienia 
kierowanego na składowiska.  
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Zestawienie prognozowanej ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów 
komunalnych gminy Sosnówka podano w tabeli 18. 

Tabela 18. Prognozowana masa wytworzonych odpadów opakowaniowych na obszarze gminy 
Sosnówka latach 2004 - 2014 (Mg/rok)  

Składnik odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Opakowania papierowe 29,9 30,4 30,5 30,7 30,9 31,1 31,3 31,1 31,0 30,9 30,6
Opakowania 
wielomateriałowe 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 11,3 11,3 11,4 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,8 11,9 12,0

Opakowania szklane 31,7 32,2 32,8 33,3 33,8 34,4 34,9 35,1 35,4 35,6 35,8
Opakowania stalowe 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 
Opakowania aluminiowe 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Razem 79,80 80,83 81,57 82,40 83,35 84,08 84,93 85,04 85,16 85,27 85,28

Ilość odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych 
w prognozowanym okresie będzie systematycznie wzrastała. Konieczność spełnienia 
wymagań obowiązkowego recyklingu będzie więc wymuszała działania dla stałego 
podnoszenia efektywności selektywnej ich zbiórki. 

Odpady wielkogabarytowe oraz z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych 

 W gminie Sosnówka w latach 2004 – 2014 przewiduje powstawanie rocznie od 
ok. 26,2 Mg do 27,0 Mg odpadów wielkogabarytowych i aż od ok. 87,6 - 123 Mg odpadów 
budowlano-remontowych (tabela 16). 

Odpady niebezpieczne 

Zagrożenia stwarzane przez odpady niebezpieczne strumienia komunalnego i znaczne 
rozproszenie źródeł powstawania, nawet przy stosunkowo ich niedużym nagromadzeniu 
powodują, że organizacja systemu gospodarowania nimi będzie wymagała szczególnej uwagi. 

W gminie Sosnówka w latach 2004 - 2014 w strumieniu odpadów komunalnych 
należy spodziewać się od ok. 3,5 do 3,8 Mg składników niebezpiecznych (tabela 16). 

4.2. Odpady z sektora gospodarczego 

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym, 
w perspektywie czasowej do 2014 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju 
poszczególnych rodzajów usług, handlu, rzemiosła i przemysłu. W okresie najbliższych 10 lat 
w związku z przewidywanym w Polsce rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw można 
spodziewać się wzrostu ilości odpadów tego sektora.  

Z danych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, wynika, że na każde 
1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Zakładany 3 - 4 % 
wzrost PKB rocznie może spowodować 6 – 8% wzrost ilości odpadów.  
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Z uwagi na rolniczy charakter gminy Sosnówka można prognozować rozwój 
przedsiębiorstw usługowo-handlowych służących działalności rolniczej, nie będzie to jednak 
powodowało istotnej zmiany w stosunku do stanu obecnego w ilości odpadów 
przemysłowych . 
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5. CELE I ZADANIA PRZYSZŁOŚCIOWEGO SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE SOSNÓWKA 

Nadrzędnym celem gospodarki odpadami jest minimalizowanie ilości 
wytwarzanych odpadów oraz wdrażanie nowoczesnych systemów ich 

odzysku i unieszkodliwiania.  

Podstawowe cele gospodarki odpadami dla gminy Sosnówka zostały określone 
w oparciu o: 

− priorytety zawarte w „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami”,  
− cele krótkookresowe (na lata 2004 – 2007) i długookresowe (na lata 2008 – 2014) 

przyjęte w „Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego”, 
oraz 

− cele wyznaczone dla powiatu bialskiego w „Planie Gospodarki Odpadami dla 
powiatu bialskiego”.  

5.1. Sektor komunalny 

5.1.1. Cele i zadania gospodarki odpadami komunalnymi w planach wyższego 
szczebla  

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami zasadnicze priorytety w gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi to: 

− objęcie wszystkich mieszkańców Polski zorganizowaną zbiórką,  
− rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, 

odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych oraz 
niebezpiecznych, 

− organizacja ponadgminnych struktur dla realizacji w sposób kompleksowy 
i zintegrowany przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki odpadami, 

− intensyfikacja procesów przekształcania odpadów rozkładalnych przed ich 
składowaniem, 

− podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska przed 
odpadami. 

Projektowany w „Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego” system 
gospodarki odpadami sektora komunalnego zakłada realizację przyjętych celów 
w następujących obszarach czasowych: do 2006 roku – cele krótkoterminowe i do 2014 roku 
– cele średniookresowe. 
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Cele krótkoterminowe to: 
− objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów 

komunalnych, 
− deponowanie na składowiskach nie więcej niż 77 % wytworzonych odpadów 

komunalnych, 
− skierowanie w 2006 roku na składowiska 83 % (wag.) całkowitej ilości odpadów 

biodegradowalnych (rok 1995 jako bazowy), 
− osiągnięcie w 2006 roku następujących poziomów odzysku i recyklingu: 

Opakowania z papieru i tektury ..... 45 % recyklingu 
Opakowania ze szkła ..... 35 % recyklingu 

Opakowania z tworzyw sztucznych ..... 22 % recyklingu 
Opakowania metalowe ..... 35 % recyklingu 

Opakowania wielomateriałowe ..... 20 % recyklingu 
Odpady wielkogabarytowe ..... 26% zebranych selektywnie 

Odpady budowlane ..... 20% zebranych selektywnie 
Odpady niebezpieczne ..... 26% zebranych selektywnie 

Cele średniookresowe gospodarki odpadami komunalnymi to: 
− deponowanie na składowiskach nie więcej niż 53 % wytworzonych odpadów 

komunalnych, 
− skierowanie w 2014 roku na składowiska nie więcej niż 47 % (wag.) całkowitej 

ilości odpadów biodegradowalnych (rok 1995 jako bazowy), 
− osiągnięcie w 2010 roku następujących poziomów odzysku i recyklingu: 

Opakowania z papieru i tektury ..... 48 % recyklingu 
Opakowania ze szkła ..... 45 % recyklingu 

Opakowania z tworzyw sztucznych ..... 25 % recyklingu 
Opakowania metalowe ..... 40 % recyklingu 

Opakowania wielomateriałowe ..... 25 % recyklingu 
Odpady wielkogabarytowe ..... 70% zebranych selektywnie 

Odpady budowlane ..... 60% zebranych selektywnie 
Odpady niebezpieczne ..... 80% zebranych selektywnie 

W „Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu bialskiego” najważniejsze cele 
krótkoterminowe (lata 2004 - 2007) w gospodarce odpadami sektora komunalnego to: 

– kształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców powiatu bialskiego, 
– objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów, 
– skierowanie w 2007 roku na składowiska do 84 % (wag.) całkowitej ilości 

odpadów ulegających biodegradacji (odzysk – 16 %), 
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– skierowanie na składowiska nie więcej niż 68,5 % wytworzonych odpadów, 
– osiągnięcie w 2007 roku następujących poziomów odzysku i recyklingu 

poszczególnych odpadów: 
Opakowania z papieru i tektury ..... 48 %  

Opakowania ze szkła ..... 40 %  
Opakowania z tworzyw sztucznych ..... 25 %  

Opakowania ze stali ..... 40 %  
Opakowania z aluminium ..... 40 % 

Opakowania wielomateriałowe ..... 25 %  
Odpady wielkogabarytowe ..... 34%  

Odpady budowlane ..... 20%  
Odpady niebezpieczne (z komunalnych) .... 29% 

Cele długoterminowe (2008 – 2020) w powiecie bialskim to: 
– skierowanie w 2020 roku na składowiska nie więcej niż 35 % (wag.) całkowitej 

ilości odpadów ulegających biodegradacji (odzysk 65 %), 
– skierowanie na składowiska nie więcej niż 41,4 % wytworzonych odpadów, 
– osiągnięcie w 2020 roku następujących poziomów odzysku i recyklingu 

poszczególnych odpadów: 
Opakowania z papieru i tektury ..... 60 %  

Opakowania ze szkła ..... 60 %  
Opakowania z tworzyw sztucznych ..... 40 %  

Opakowania ze stali ..... 36 %  
Opakowania z aluminium ..... 60 % 

Opakowania wielomateriałowe ..... 45 %  
Odpady wielkogabarytowe ..... 95%  

Odpady budowlane ..... 92%  
Odpady niebezpieczne (z komunalnych) .... 95%  

Służyć temu ma między innymi doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie 
segregacji odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi. 

5.1.2. Cele strategiczne i szczegółowe w gospodarce odpadami sektora 
komunalnego w gminie Sosnówka 

Celem wiodącym gospodarowania odpadami sektora komunalnego w gminie 
Sosnówka jest minimalizacja i eliminacja zagrożeń tych odpadów dla 

środowiska. 
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Strategiczne cele gospodarki odpadami sektora komunalnego w gminie 
Sosnówka, których zrealizowanie może spowodować zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania odpadów na środowisko to: 

⇒ Zapobieganie i minimalizacja powstawaniu odpadów. 
⇒ Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz innych składników odpadów w 

tym odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i budowlanych. 
⇒ Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach, 

ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych. 
⇒ Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w bezpiecznych dla środowiska 

instalacjach specjalistycznych. 

Wyznaczone cele strategiczne wymagają wytyczenia celów szczegółowych krótko- 
i długookresowych oraz ustalenia konkretnych zadań realizacyjnych, prowadzących do ich 
osiągnięcia.  

Szczegółowe cele krótkookresowe: 2004 - 2007 
 Kreowanie proekologicznych zachowań wytwórców odpadów poprzez kampanię 

edukacyjno-informacyjną. 
 Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów podatnych na odzysk i recykling 

(opakowania i inne surowce wtórne) oraz odpadów biodegradowalnych, aby 
doprowadzić do osiągnięcia wymaganego w PGOBial. ich odzysku. 

 Udoskonalenie organizacyjne i techniczne systemu odbioru (usuwania) od 
mieszkańców gminy selektywnie zebranych składników odpadów komunalnych. 

 Wdrożenie nawyku selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych oraz 
wprowadzenie ich przydomowego kompostowania (we własnym zakresie) dla 
zmniejszenia strumienia kierowanego na składowisko o 16 % (składowanie do 84 % 
ogólne ich masy). 

 Zorganizowanie i rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów 
wielkogabarytowych i osiągnięcie 34 % odzysku. 

 Zorganizowanie i rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych 
i osiągnięcie ich 20 % odzysku/recyklingu. 

 Stworzenie na obszarze gminy systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych i skierowanie do unieszkodliwienia 29 % ich masy. 

Szczegółowe cele długookresowe 2008 - 2014 
 Kontynuacja i doskonalenie działań edukacyjnych w zakresie zasad gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Sosnówka. 
 Optymalizacja systemu selektywnego zbierania i odbioru (usuwania) odpadów 

podatnych na odzysk i recykling dla osiągnięcia zakładanego w PGOLub. odzysku 
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opakowań (z papieru i tektury – 48 %, ze szkła – 45 %, z metali – 40 %, 
wielomateriałowych – 25 %, z tworzyw sztucznych – 25 %) 

 Intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia masy kompostowanych odpadów 
biodegradowalnych we własnym zakresie dla zmniejszenia strumienia tych odpadów 
kierowanych na składowisko o 50 %. 

 Optymalizacja systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych i osiągnięcie ich 
70 % odzysku. 

 Optymalizacja systemu zbierania odpadów budowlanych i osiągnięcie ich 60 % 
odzysku. 

 Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia 
odpadów komunalnych i skierowanie do unieszkodliwienia 80 % ich masy.  

Powyższe cele będą możliwe do osiągnięcia poprzez realizację następujących 
kierunkowych działań: 

1. Stworzenie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego w zakresie 
gospodarki odpadami, skierowanego do społeczności gminy dla kreowania 
proekologicznych zachowań społeczeństwa.  

2. Stworzenie spójnego systemu gospodarowania wszystkimi rodzajami odpadów 
sektora komunalnego powstającymi na terenie gminy Sosnówka opartego na 
selektywnej zbiórce w celu odzysku i recyklingu odpadów: 

− biorozkładalnych,  
− podatnych na recykling materiałowy - zwłaszcza opakowań, 
− wielkogabarytowych, 
− budowlanych. 

3. Stworzenie na obszarze gminy systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi ze 
strumienia odpadów komunalnych. 

5.1.3. Główne zadania realizacyjne w gospodarce odpadami sektora komunalnego 
w gminie Sosnówka na lata 2004 – 2014 

Zadania do zrealizowania w latach 2004 – 2007 (wg celów strategicznych) 
⇒ Zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów  

1. Opracowanie i rozpoczęcie realizacji długofalowego programu edukacyjno-
informacyjnego zmierzającego do kształtowania właściwych postaw społeczności 
gminy Sosnówka w postępowaniu z odpadami. Realizacja w/w programu będzie 
prowadzona w placówkach oświatowych oraz na obszarze poszczególnych 
miejscowości za pomocą ulotek, plakatów, itp. 
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⇒ Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz innych składników odpadów 
w tym odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i budowlanych 

2. Wprowadzenie na obszarze gminy selektywnego zbierania odpadów podatnych na 
recykling metodą „u źródła”: odpady biodegradowalne, szkło, papier, tworzywa 
sztuczne, metale (system workowy lub/i pojemnikowy). 

3. Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami domowymi i z obiektów 
infrastruktury przez wprowadzenie obowiązku zawierania indywidualnych umów na 
usuwanie tych odpadów przez specjalistyczny podmiot gospodarczy (wprowadzenie 
powszechności opłat za wytwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”). 

4. Stworzenie w gminie, przy współudziale przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za 
usuwanie odpadów komunalnych, Centrum Gromadzenia Odpadów 
Wielkogabarytowych i Budowlanych dla umożliwienia mieszkańcom ich 
bezpiecznego dla środowiska pozbywania się. 

5. Usuwanie selektywnie zebranych składników odpadów oraz innych odpadów do 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białej Podlaskiej. 

⇒ Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na 
składowiskach ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych  
6. Wprowadzenie i upowszechnienie w zabudowie zagrodowej nieuciążliwego dla 

środowiska kompostowania odpadów organicznych w warunkach przydomowych. 

⇒ Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w bezpiecznych dla środowiska 
instalacjach specjalistycznych 
7. Zorganizowanie na obszarze gminy Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych (GPZON) do czasowego deponowania odpadów niebezpiecznych 
pochodzących ze strumienia odpadów domowych i infrastruktury oraz powierzenie 
gospodarki tymi odpadami specjalistycznej(ym) firmie(om) posiadającej(ym) 
uprawnienia na prowadzenie transportu i procesu odzysku/unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych.  

Zadania do zrealizowania w latach 2008 - 2014  
1. Kontynuacja i intensyfikacja akcji edukacyjnej rozpoczętej w latach 2004 – 2007 

w zakresie podnoszenia świadomości społecznej w zakresie racjonalnej gospodarki 
odpadami ze szczególnym zwróceniem uwagi na efektywność selektywnej zbiórki. 

2. Doskonalenie organizacyjne i techniczne systemu selektywnej zbiórki odpadów 
podatnych na recykling. 

3. Doskonalenie organizacyjne i techniczne selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i budowlanych (np. poprzez wprowadzenie odbioru tych 
odpadów z miejsca powstawania w usłudze „na telefon”). 
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4. Doskonalenie organizacyjne i techniczne gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
poprzez wprowadzenie na obszarze gminy Sosnówka ich zbierania poprzez Mobilny 
Punkt Zbiórki. 

5.2. Sektor gospodarczy 

Na obszarze gminy Sosnówka sektor gospodarczy wytwarza niewielkie ilości 
odpadów. Jak podano w rozdziale 3.2. niniejszego Planu żadne z działających na obszarze 
gminy Sosnówka przedsiębiorstw nie przedkładało informacji o wytwarzanych odpadach 
innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 Mg/rok ani nie ubiegało się o pozwolenie na 
wytwarzanie takich odpadów (>5000 Mg/rok).  

Należy przypuszczać, że sfera małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) może być 
w przyszłości wytwórcą większych ilości odpadów budowlano-remontowych. 

5.2.1. Cele gospodarki odpadami sektora gospodarczego w gminie Sosnówka 
w latach 2004 - 2014 

Główne cele gospodarki odpadami sektora gospodarczego w gminie Sosnówka to:  
1. Zorganizowanie systemu kontroli i monitoringu wytwórców odpadów a także 

zorganizowanie bazy danych o odpadach sektora gospodarczego powstających na 
obszarze gminy Sosnówka. 

2. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych skierowanych do małych 
i średnich podmiotów gospodarczych mających na celu uświadomienia zagrożeń 
mogących wystąpić w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami oraz 
zwiększenie aktywności na rzecz intensyfikacji działań dla wykorzystania 
wytwarzanych przez nich odpadów.  

3. Stworzenie systemu zbierania i recyklingu materiałowego odpadów budowlanych; 

5.3. Odpady niebezpieczne  

5.3.1. Cele i zadania gospodarki odpadami niebezpiecznymi w planach wyższego 
szczebla  

Głównymi celem w gospodarce odpadami niebezpiecznymi założonymi w „Krajowym 
Planie Gospodarki Odpadami” jest stworzenie systemu, który będzie obejmował wszystkie 
odpady niebezpieczne powstające zarówno w zakładach przemysłowych, średnich i małych 
przedsiębiorstwach jak i wprowadzane do strumienia odpadów komunalnych.  

Cele na lata 2004 – 2014 zakładane w „Planie Gospodarki Odpadami dla 
województwa lubelskiego” to m.in.: 

− bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, 
− eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego. 
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Wskazane cele mają być realizowane poprzez: 
− budowę składowisk dla odpadów zawierających azbest lub przystosowanie do tego 

celu kwater na składowiskach odpadów komunalnych, 
− organizowanie nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia 

odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych 
zwierząt (HRM). 

5.3.2. Cele i zadania w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w gminie Sosnówka 
na lata 2004 – 2014 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w planach wyższego szczebla główne cele i zadania 
do realizacji w dziedzinie postępowania z odpadami niebezpiecznymi w gminie Sosnówka to: 

− uświadamianie (edukacja) wszystkich wytwórców odpadów niebezpiecznych 
(przedsiębiorców i mieszkańców gminy Sosnówka) o ich szkodliwości, 
prawidłowych sposobach postępowania z tymi odpadami oraz obowiązków 
wynikających z uregulowań prawnych, 

− podjecie działań w kierunku zachęcenia przedsiębiorców wytwarzających odpady 
niebezpieczne do wprowadzania w swoich zakładach produkcyjnych systemów 
zarządzania środowiskowego (ISO 14000) oraz zasad Czystej Produkcji, 

− stworzenie bazy danych o odpadach niebezpiecznych generowanych na terenie 
gminy Sosnówka, 

− stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz 
zakładach produkcyjnych, 

− usprawnienie istniejącego systemu odbierania odpadów pochodzenia zwierzęcego 
(padłe lub ubite z konieczności zwierzęta),  

− podjęcie działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom gminy Sosnówka dostępności 
do centrów demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

− usunięcie z obszaru gminy 20 % wyrobów zawierających azbest (pomoc 
organizacyjna przy wymianie pokryć dachowych), 

− zorganizowanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zapewniającego 
selektywną zbiórkę oraz możliwość unieszkodliwienia i/lub odzysku co najmniej 
80 % tych odpadów. 
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6. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI 
W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE 
SOSNÓWKA 

6.1. Sektor komunalny 

6.1.1. Działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów w sektorze 
komunalnym 

Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego ograniczenie ilości powstających 
odpadów komunalnych wymaga działań edukacyjno-informacyjnych dla zmiany modelu 
konsumpcji.  

Konieczne jest kształtowanie w społeczeństwie nawyków i zachowań w kierunku np.: 
− wybierania przy zakupach produktów o przewidywanej minimalnej masie 

odpadowej (np. mała masa opakowania), 
− zakupu i stosowania materiałów o wysokiej trwałości (długim okresie 

użytkowania), 
− zakupu produktów w opakowaniach wykonanych z materiałów łatwo poddających 

się recyklingowi lub odzyskowi (papier, szkło, metale), 
− ograniczania zakupu produktów w opakowaniach jednorazowego użytku 

i promowanie opakowań wielokrotnego użytku w przypadkach uzasadnionych 
ekologicznie i ekonomicznie oraz z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa 
i higieny, 

− oszczędzania zużywanych materiałów (np. papieru w biurach poprzez 
rozpowszechnienie poczty elektronicznej). 

W związku z tym podejmie się działania dla opracowania wielopłaszczyznowego 
programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do społeczności gminy Sosnówka 
a zwłaszcza do dzieci i młodzieży, którego celem będzie: 

− upowszechnienie wiedzy o oddziaływaniu odpadów na otoczeniu człowieka,  
− wyrabianie nawyków postępowania uwzględniającego dobro środowiska, 
− wykształcenie wrażliwości na środowisko. 
Do opracowania programu działań edukacyjnych włączeni zostaną nauczyciele 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Sosnówce oraz inne organizacje społeczne działające na 
terenie gminy.  

Program ten realizowany będzie w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum 
a także upowszechniany wśród wszystkich mieszkańców gminy za pomocą ulotek, akcji 
plakatowych, itp.  
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6.1.2. Działania dla ograniczenia negatywnego wpływu odpadów innych niż 
niebezpieczne na środowisko 

Odpady z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury 

Podstawowym działaniem na rzecz ograniczania negatywnego wpływu odpadów 
sektora komunalnego na środowisko wytwarzanych w gospodarstwach domowych i obiektach 
infrastruktury, będzie rozszerzenie i usprawnienie systemu selektywnej zbiórki potencjalnie 
użytecznych składników odpadów, zwłaszcza odpadów opakowaniowych, w celu skierowania 
ich do recyklingu i/lub odzysku. W gospodarstwach domowych oraz w miejscach ogólnie 
dostępnych (centra administracyjne i handlowe gminy) wprowadzona zostanie selektywna 
zbiórka „u źródła”:  

− odpadów opakowaniowych i innych składników podatnych na recykling 
(papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych),  

− odpadów biodegradowalnych (kuchennych, ogrodowych), 
− odpadów pozostałych (nie mieszczących się w w/w grupach), 

a także zbiórka: 
− odpadów wielkogabarytowych, 
− odpadów budowlanych. 

Odpady opakowaniowe i inne podatne na recykling będą poddawane wtórnej 
segregacji w celu wydzielenia dobrych jakościowo surowców wtórnych, co powinno 
podwyższyć konkurencyjność oferowanych materiałów surowcowych na rynku 
recyklingowym a tym samym spowodować zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych 
na składowisko.  

Ważnym elementem systemu gospodarki odpadami w gminie Sosnówka, z punktu 
widzenia ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, będzie 
promowanie i wprowadzenie kontrolowanego rozkładu składników biodegradowalnych 
w warunkach przydomowych (kompostowanie) oraz wykorzystanie powstałego kompostu 
w miejscu jego powstania (recykling organiczny). 

Do odpadów pozostałych powinny trafić składniki, dla których nie znajduje się 
obecnie możliwości gospodarczego wykorzystania (np. szkło okienne, materiały gumowe, 
wyroby z porcelany i fajansu, żarówki, długopisy, kasety magnetofonowe i video, papierowe 
worki z odkurzaczy, opakowania po papierosach, jednorazowe pieluchy, artykuły higieniczne, 
szczoteczki do zębów, tapety, zużyte buty, itp.) i te zostaną skierowane bezpośrednio na 
składowisko. 
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Odpady wielkogabarytowe i budowlano-remontowe 

Innym istotnym działaniem wpisującym się w ograniczenie negatywnego wpływu 
odpadów na środowisko będzie zorganizowanie w gminie Sosnówka Punktu Gromadzenia 
Odpadów Wielkogabarytowych i Budowlanych.  

Stworzenie Punktu zapewni możliwość pozbywania się przez mieszkańców gminy 
odpadów, które nie mogą wejść do systemu zbierania odpadów domowych i z infrastruktury 
(stare meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne) oraz zgodny z zasadami ochrony 
środowiska ich demontaż w celu odzysku czy recyklingu. Dzięki temu stworzone zostaną 
warunki dla zrealizowania wymaganego planami wyższego szczebla odzysku a także 
zminimalizowania ryzyka powstawania dzikich wysypisk.  

Dla ograniczenia negatywnego wpływu odpadów pochodzących z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych przestrzegana będzie zasada selektywnego ich 
gromadzenia już w miejscu powstawania. Zbiórka i usuwanie takich odpadów z miejsc ich 
powstawania spoczywać winna na wytwórcy (np. firmie budowlanej, osobie prywatnej 
prowadzącej prace remontowe). Organizacja systemu gospodarki odpadami budowlanymi 
będzie sprzyjała ochronie środowiska a zwłaszcza ograniczyć może tworzenie dzikich 
wysypisk. 

6.1.3. Postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. 

1. Dla wspomożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie zbierania 
podjęte zostaną działania w kierunku wyposażenie miejsc publicznych (centrów 
miejscowości) w niezbędną ilość pojemników (kontenerów), aby spełnić formułowaną 
w Ustawie o odpadach zasadę bliskości (... odpady powinny być w pierwszej kolejności 
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to 
możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być 
przekazane do najbliżej położonych miejsc ...). 

2. W celu podwyższenia efektywności systemu selektywnej zbiorki mierzonej ilością 
i czystością selektywnie wydzielonych składników odpadów, wprowadzi się obowiązek 
zawierania przez właścicieli posesji (gospodarstwa domowe) indywidualnych umów na 
usuwanie (odbieranie) odpadów. Dzięki temu selektywna zbiórka przestanie być 
anonimowa, co pozwoli na wprowadzenie wskaźników oceny jakości uczestnictwa 
w zbiórce selektywnej i stworzenie możliwości porównywania osiągniętych efektów na 
różnych poziomach (nieruchomość, gmina, powiat) oraz zbliżenie się do rzeczywistej 
realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”. 

3. Nieodłącznym elementem zorganizowanego usuwania odpadów będzie usprawnienie 
organizacyjne w postaci zapewnienia gospodarstwom indywidualnym dostępności do 
zgodnej z potrzebami ilości pojemników/worków. 
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6.2. Odpady niebezpieczne 

6.2.1. Działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych 
w gminie Sosnówka 

Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze 
gospodarczym można osiągnąć poprzez modyfikację procesów i urządzeń a w tym m.in.:  

− zmianę procesu technologicznego – zastosowanie najlepszej dostępnej techniki 
(Best Available Technology - BAT) tam, gdzie jest to ekonomicznie możliwe,  

− optymalizację parametrów procesów technologicznych i zużycia surowców, 
Minimalizację ilości odpadów niebezpiecznych można uzyskać też przez wdrażanie 

w zakładach produkcyjnych zasad tzw. Czystszej Produkcji (CP) oraz wprowadzanie przez 
podmioty gospodarcze systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14000. 

W tym celu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie gminy 
Sosnówka podjęte zostaną działania popularyzowania idei technologii BAT, Czystej 
Produkcji oraz systemów zarządzania środowiskiem.  

Dla minimalizowania ilości odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu 
odpadów komunalnych konieczne jest wykształcenie w społeczeństwie nawyków 
i zachowań w kierunku zwracania uwagi przy zakupie produktów na ich potencjalną 
szkodliwość środowiskową oraz wybierania produktów wykonanych z materiałów łatwo 
poddających się unieszkodliwieniu. 

Propagowanie wiedzy o odpadach niebezpiecznych prowadzone będzie w ramach 
programów edukacyjnych popularyzujących gospodarkę odpadami. 

6.2.2. Działania na rzecz ograniczania negatywnego wpływu odpadów 
niebezpiecznych na środowisko 

Głównym sposobem decydującym o ograniczaniu negatywnego oddziaływania na 
środowisko odpadów niebezpiecznych jest edukacja (uświadamianie). Skierowana ona winna 
być przede wszystkim do młodzieży szkolnej. W szkołach gminy Sosnówka będą zatem 
tworzone i realizowane programy edukacyjne uświadamiające zagrożenie odpadami 
niebezpiecznymi, podobnie jak w przypadku popularyzacji wiedzy ogólnej o gospodarce 
odpadami,. 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu odpadów niebezpiecznych na środowisko 
konieczne jest niedopuszczenie do niekontrolowanego wydostawania się takich odpadów do 
środowiska oraz poddanie ich bezpiecznym sposobom unieszkodliwiania. W tym celu 
stworzony zostanie system umożliwiający wszystkim małym wytwórcom odpadów tj. małym 
i średnim przedsiębiorcom oraz mieszkańcom gminy Sosnówka bezpieczne pozbywanie się 
odpadów niebezpiecznych poprzez selektywne ich deponowanie w miejscach do tego 
wyznaczonych. Na obszarze gminy utworzony zostanie Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 
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Niebezpiecznych (GPZON), w którym można będzie zdeponować takie odpady 
niebezpieczne jak:  

− resztki farb, lakierów, klejów, lepiszczy, żywic, środków do konserwacji i ochrony 
drewna oraz opakowań po nich,  

− rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam 
i opakowania po nich,  

− zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji 
i dezynsekcji  

− pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. środki ochrony roślin i opakowania po nich,  
− lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,  
− baterie i akumulatory ołowiowe i niklowo-kadmowe,  
− przepracowane oleje,  
− przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki,  
− odczynniki chemiczne, np. fotograficzne wraz z opakowaniami.  
Z GPZON odpady będą odbierane specjalistycznym transportem i kierowane do 

unieszkodliwienia. 

Ograniczeniu negatywnego wpływu odpadów na środowisko będzie sprzyjać też 
Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych i Budowlanych, dzięki czemu 
trafią tam zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.  

Ważnym elementem będzie też ustawowy obowiązek pozbywania się 
wyeksploatowanych pojazdów i przekazywanie ich do podmiotów gospodarczych 
posiadających uprawnienia do bezpiecznego dla środowiska demontażu, odzysku 
i unieszkodliwiania.  
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7. ORGANIZACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SOSNÓWKA. 

7.1. Miejsce gminy Sosnówka w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 
województwa lubelskiego i powiatu bialskiego 

Dla potrzeb realizacji założonych celów gospodarki odpadami komunalnymi 
w województwie lubelskim planuje się skupienie gmin wokół Zakładów Zagospodarowania 
Odpadów (ZZO) wyposażonych w niezbędne dla gospodarki odpadami urządzenia (linie 
segregacji, urządzenia do konfekcjonowania surowców odpadowych). Sposób selektywnej 
zbiórki odpadów w gminach winien wynikać z przyjętej w danym ZZO technologii.  

Zgodnie z planami wyższego szczebla (Plan Gospodarki Odpadami dla województwa 
lubelskiego oraz Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu bialskiego – wariant I) gmina 
Sosnówka została przypisana do ZZO we Włodawie. Jednak w wariancie II PGOBial. gmina 
Sosnówka, zgodnie z deklaracją władz gminnych, w początkowym etapie wdrażania Planów 
będzie korzystać z ZZO Międzyrzec Podlaski. Już obecnie surowce wtórne zbierane w gminie 
Sosnówka kierowane są do ZZO Międzyrzec Podlaski. W późniejszym okresie rozważone 
zostanie przyporządkowanie gminy do ZZO Włodawa, który zgodnie z planami ma być 
uruchomiony dopiero w 2010 roku.  

Zgodnie z ustaleniami podanymi w Planie gospodarki odpadami dla powiatu 
bialskiego ostateczny wybór przynależności gminy do danego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów należeć będzie do władz lokalnych (gminnych).  

7.1.1. Ogólny schemat planowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
w gminie Sosnówka 

Z punku widzenia założeń przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla 
województwa lubelskiego oraz w Planie gospodarki odpadami dla powiatu bialskiego, które 
uwzględniają instytucjonalne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty gospodarki 
odpadami, istniejący obecnie na terenie gminy Sosnówka system postępowania z odpadami 
winien ulec przebudowie.  

Zrealizowanie założonych dla gospodarki odpadami komunalnymi celów możliwe 
będzie po wprowadzeniu na obszarze gminy Sosnówka kompleksowych rozwiązań 
obejmujących pełny strumień tych odpadów. Najważniejszym ogniwem stać się powinna 
selektywna zbiórka następujących składników:  

− odpady biodegradowalne (kuchenne, ogrodowe), 
− papier i tektura (łącznie z opakowaniowymi), 
− szkło opakowaniowe, 
− tworzywa sztuczne (łącznie z opakowaniowymi), 
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− metale żelazne i nieżelazne (łącznie z opakowaniami), 
− opakowania wielomateriałowe, 
− odpady wielkogabarytowe, 
− odpady budowlane, 
− odpady niebezpieczne, 
− odpady pozostałe (nie mieszczące się w w/w grupach). 
Szczegółowe zasady zbierania w/w składników odpadów ustalone będą 

w porozumieniu z ich odbiorcą, czyli wybranym ZZO oraz przedsiębiorstwem wywozowym. 
Na schemacie 1 przedstawiono kierunki systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminie Sosnówka, który winien być wprowadzony w nadchodzących latach. 

Schemat 1. Kierunki zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Sosnówka  

Jak wynika ze schematu, selektywną zbiórką objęte zostaną wszystkie rodzaje 
składników strumienia odpadów komunalnych, co umożliwi skierowanie ich do odzysku i/lub 
recyklingu. Składniki podatne na recykling (szkło, papier, metale, itp.) mogą być zbierane 
dwoma sposobami: systemem 3- lub 5-pojemnikowym. Wybór systemu zbiórki oraz katalogu 
zbieranych składników rozstrzygnięty zostanie w porozumieniu z przedsiębiorstwem 
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wywozowym (Usługi Asenizacyjne A. Murański) oraz odbiorcą odpadów (wybrane ZZO np. 
Międzyrzec Podlaski lub Włodawa). 

Zbiórce selektywnej 3-pojemnikowej podlegać mogą: 
− szkło opakowaniowe, 
− papier, tektura i tworzywa sztuczne (łącznie z opakowaniami), opakowania 

wielomateriałowe, 
− metale (żelazne i nieżelazne),  

Zbiórce selektywnej 5-pojemnikowej podlegać mogą: 
− szkło opakowaniowe, 
− papier i tektura (łącznie z opakowaniami), 
− wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych, 
− opakowania wielomateriałowe, 
− metale żelazne i nieżelazne 

Selektywnie zebrane podatne na recykling składniki odbierane będą z gospodarstw 
domowych i kierowane do wybranego ZZO, gdzie przejdą typową procedurę przygotowania 
surowca do odzysku (wtórna segregacja i konfekcjonowanie). Składniki balastowe 
(nieużyteczne) będą deponowane na składowisku.  

Odpady biodegradowalne wydzielone z ogólnego strumienia odpadów będą 
poddawane kompostowaniu w warunkach naturalnych (Rys. 1.), a uzyskany w ten sposób 
materiał – kompost winien być poddany odzyskowi przez samych wytwórców 

Rys. 1. Różne urządzenia do przydomowego kompostowania odpadów organicznych 

Odpady wielkogabarytowe i budowlane powstające w gospodarstwach domowych 
i obiektach infrastruktury będą podlegały procedurze mającej na celu doprowadzenie do jak 
największego ich odzysku. Zgodnie z przewidywaniami ich wytwórcy będą mogli dostarczyć 
je do wyznaczonego miejsca (Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów 
Wielkogabarytowych i Budowlanych), skąd po ewentualnym demontażu będą przekazywane 
specjalistycznym firmom do zagospodarowania. 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka 

 56

Odpady pozostałe, które nie są podatne na biodegradację oraz nie stanowią 
potencjalnego surowca produkcyjnego będą usuwane z miejsc powstawania (przez 
przedsiębiorstwo wyspecjalizowane) i kierowane bezpośrednio na składowisko odpadów. 

Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych, 
z uwagi na specyficzność tych składników, przedstawiono w oddzielnym rozdziale 
niniejszego planu (pkt 7.1.5). 

7.1.2. Plan redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska 

Cele przyjęte w planach wyższego szczebla zobowiązują do szczególnego traktowania 
odpadów biodegradowalnych (odpady organiczne, odpady zielone, papier i tektura). 

W celach gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Sosnówka zaplanowano do 
2007 roku obowiązek zmniejszenia ilości odpadów biorozkładalnych deponowanych na 
składowisku o 16 %. Z kolei w 2014 roku udział odpadów ulegających rozkładowi 
i kierowanych na składowisko nie może być wyższy niż 50 %. 

Przyjmując powyższe docelowe wartości procentowe ustalono dla gminy Sosnówka 
konieczny do zrealizowania odzysk odpadów ulęgających biorozkładowi (Tabela 19).  

Tabela19. Masa ogólna, zakładane dopuszczalne poziomy i ilości przeznaczone do skladowania oraz 
konieczny odzysk odpadów biodegradowalnych w gminie Sosnówka w latach 2004 – 2014 

Składnik odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Odpady organiczne domowe 
i „zielone” [Mg] 43,7 44,1 44,4 44,8 45,2 45,5 45,8 45,7 45,6 45,5 45,4

Biodegradowalne odpady papieru 
i tektury [Mg]  43,8 44,5 44,8 45,1 45,6 45,9 46,1 46,0 45,8 45,6 45,4

w tym opakowania 25,9 26,3 26,5 26,7 27,1 27,3 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0

Łączna masa odpadów 
biodegradowalnych [Mg] 87,5 88,6 89,2 89,9 90,8 91,4 91,9 91,7 91,4 91,1 90,8

Dopuszczalny poziom składowania 
w stosunku do ilości wytworzonej 
[%] 

100 *) 95 *) 90 *) 84  *) 80 *) 75 *) 70 *) 65 *) 60 *) 55 *) 50 **)

Dopuszczalna masa przeznaczona 
do składowania [Mg] 87,5 84,1 80,2 75,5 72,6 68,5 64,3 59,6 54,8 50,1 45,4

Konieczny odzysk 0 4,5 9,0 14,4 18,2 22,9 27,6 32,1 36,6 41,0 45,4

   *) - wartość przyjęta dla Planu Gospodarki Odpadami w gminie Sosnówka 
   **) – wartość wynikająca z celów ustalonych w Planach wyższego szczebla (PGO Bial. i PGLub.)  

Na zmniejszenie ilości składowanych odpadów biorozkładalnych, oprócz 
przewidywanego wprowadzenia kompostowania odpadów kuchennych i zielonych 
w warunkach przydomowych (we własnym zakresie), znaczący wpływ będzie miało 
wypełnienie wymagań odzysku odpadów opakowaniowych z papieru i tektury wynikające 
z konieczności spełnienia wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 
r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
i poużytkowych (Dz. U. 2001.69.719).  
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Zestawienie ustalonych poziomów odzysku biorozkładalnych składników odpadów 
i wynikających z tego mas odzyskiwanych składników przedstawia tabela 20.  

Tabela 20. Zakładane poziomy i masy odzyskiwanych odpadów biodegradowalnych w gminie 
Sosnówka w latach 2004 – 2014 

Składnik odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Łączna masa odpadów 
biodegradowalnych [Mg] 87,5 88,6 89,2 89,9 90,8 91,4 91,9 91,7 91,4 91,1 90,8

Papier i tektura opakowaniowe [Mg]  25,9 26,3 26,5 26,7 27,1 27,3 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0

Wymagany poziom odzysku 
opakowań papierowych 
i tekturowych [%]  

39 1) 42 1) 45 1) 48 1) 50 2) 50 2) 50 2) 50 2) 50 2) 50 2) 50 2)

Przewidywana masa 
odzyskiwanych opakowań 
papierowych i tekturowych 
wynikająca z realizacji 
wymaganego odzysku [Mg] 

10,1 11,0 11,9 12,8 13,55 13,65 13,7 13,65 13,6 13,55 13,5

Odpady organiczne domowe 
i „zielone” [Mg] 43,7 44,1 44,4 44,8 45,2 45,5 45,8 45,7 45,6 45,5 45,4

Zakładany poziom recyklingu 
organicznego odpadów domowych 
i zielonych [%]   3) 

0 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

Przewidywana masa odpadów 
poddanych kompostowaniu 
w warunkach przydomowych 
(wszystkie odpady kuchenne 
i zielone) [Mg] 

0 22,05 35,5 44,8 45,2 45,5 45,8 45,7 45,6 45,5 45,4

Zakładany odzysk i recykling – 
łącznie [Mg] 10,1 33,05 47,4 57,6 58,75 59,15 59,5 59,35 59,2 59,05 58,9

Konieczny odzysk odpadów 
biorozkładalnych [Mg] (wg tabeli 19) 0 4,5 9,0 14,4 18,2 22,9 27,6 32,1 36,6 41,0 45,4

Dopuszczalna masa przeznaczona 
do składowania [Mg] wg tabeli 19 87,5 84,1 80,2 75,5 72,6 68,5 64,3 59,6 54,8 50,1 45,4

Rzeczywista ilość odpadów 
biodegradowalnych kierowanych 
do składowania 

77,4 55,55 41,8 32,3 32,05 32,25 32,4 32,35 32,2 32,05 31,9

   1) – wartość przyjęta za Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 2001.69.719) 

   2) – wartość ustalona w PGOLub. 
   3) – wartości przyjęta w niniejszym Planie Gospodarki Odpadami  

Z porównania wartości podanych w tabeli 22 wynika, że realizacja odzysku opakowań 
z papieru i tektury oraz wprowadzenie kompostowania w warunkach przydomowych 
odpadów kuchennych i zielonych na obszarze gminy Sosnówka pozwoli na wypełnienie ze 
znaczną nadwyżką koniecznego odzysku odpadów biodegradowalnych do roku 2014.  

Rzeczywisty udział procentowy składowanych odpadów biodegradowalnych wyniesie 
już w 2007 roku 36,1 % [wag.] wobec dopuszczalnego 84 % a w 2014 roku osiągnie 37 %, 
wobec dopuszczalnego – 50 %.  
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7.1.3. Gospodarka odpadami opakowaniowymi 

Zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie ich składowania 

Gospodarka odpadami opakowaniowymi powinna opierać się na realizacji zasady 
zapobiegania powstawania odpadów opakowaniowych oraz ograniczeniu ich deponowania na 
składowiskach.  

Realizacja zasady zapobiegania powstawaniu odpadów na szczeblu gminy może 
ograniczać się w zasadzie do działań edukacyjno-informacyjnych. 

Ograniczenia masy odpadów opakowaniowych kierowanych do składowania dokonać 
można poprzez: 

− doskonalenie selektywnej zbiórki i systemu odbioru odpadów w celu realizacji 
wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych i  poużytkowych (Dz. U.  2001.69.719), 

− współpracę (konsultacje i uzgodnienia) z organizacjami odzysku jako 
reprezentantami producentów opakowań odpowiedzialnymi za realizację w/w 
Rozporządzenia, 

− tworzenie zachęt dla zwiększenie poziomu stosowania opakowań wielokrotnego 
użycia w produktach wprowadzanych na rynek gminy Sosnówka. 

Obowiązkowy recykling i odzysk opakowań 

Niezbędny poziom redukcji odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów 
przeznaczanych do składowania wynika z Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 
z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639) oraz cytowanego powyżej Rozporządzenia Rady 
Ministrów. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w tych aktach prawnych przedsiębiorca 
obowiązany jest osiągnąć do 2007 roku poziom recyklingu odpadów opakowaniowych co 
najmniej w wysokości podanej w tabeli 23.  

Cele gospodarowania odpadami opakowaniowymi wskazane w Planie Gospodarki 
Odpadami dla woj. lubelskiego są zbieżne z w/w Rozporządzeniem. 

Ze względu na fakt, że w Rozporządzeniu ustalono poziomy odzysku tylko do roku 
2007, w niniejszym Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka przyjęto, że w latach 
2008 - 2014 przedsiębiorcy zobowiązani będą utrzymania recyklingu i odzysku odpadów 
opakowaniowych co najmniej na poziomie roku 2007 (zgodnie z wartościami podanymi 
w tabeli 21). 
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Tabela 21. Zakładane poziomy recyklingu i odzysku[%] odpadów opakowaniowych w latach 2004 –
 2014  

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
recykling 

Papier i tektura 39 42 45 48 50 50 50 50 50 50 50 

Wielomateriałowe 12 16 20 25 30 30 30 30 30 30 30 
Tworzywa sztuczne 14 18 22 25 30 30 30 30 30 30 30 

Szkło 22 29 35 40 45 45 45 45 45 45 45 
Stal 25 30 35 40 45 45 45 45 45 45 45 

 Aluminium 25 30 35 40 45 45 45 45 45 45 45 

odzysk 
Łącznie opakowania - - - 50 50 50 50 50 50 50 50 

Uwzględniając wartości z tabeli 21, w poniższej tabeli 22 zestawiono dane dotyczące 
ilości odpadów opakowaniowych z gminy Sosnówka wymagających skierowania do 
procesów recyklingu w poszczególnych latach. 

Tabela 22. Prognozowana masa odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych 
gminy Sosnówka przeznaczanych do recyklingu/odzysku w latach 2004 - 2014 [Mg/rok] 

Składnik odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Opakowania 
papierowe 4,19 5,47 6,71 7,68 9,27 9,33 9,39 9,33 9,30 9,27 9,18

Opakowania 
wielomateriałowe 1,33 1,43 1,53 1,63 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,70

Opakowania z 
tworzyw sztucznych 2,49 3,28 3,99 4,60 5,22 5,22 5,27 5,31 5,31 5,36 5,40

Opakowania szklane 7,93 9,66 11,48 13,32 15,21 15,48 15,71 15,80 15,93 16,02 16,11
Opakowania stalowe 0,32 0,43 0,54 0,68 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,78 0,81
Opakowania 
aluminiowe 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Razem 16,45 20,51 24,53 28,22 32,62 32,95 33,28 33,36 33,46 33,54 33,56

Dla spełnienia w gminie Sosnówka wymagań Planów Gospodarki Odpadami 
wyższego szczebla w zakresie recyklingu opakowań, konieczne będzie w 2007 roku 
zorganizowanie zbiórki i  przekazanie podmiotom gospodarczym zajmujących się 
recyklingiem opakowań ok. 28,22 Mg odpadów opakowaniowych, co jest w zasadzie 
obowiązkiem przedsiębiorców wprowadzających te opakowania na rynek jak i organizacji 
odzysku. Gmina Sosnówka, dzięki rozwiązaniom systemowym (zbiórka selektywna 
i przekazanie odpadów do wybranego ZZO) ułatwi podmiotom odpowiedzialnym za odzysk 
i recykling opakowań spełnienie ich ustawowego obowiązku. 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka 

 60

7.1.4. Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi i budowlanymi 

W planowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sosnówka 
odpady wielkogabarytowe i budowlane będą podlegać następującym procedurom: 

1. Gromadzenie w/w odpadów w miejscu wyznaczonym na terenie gminy (Punkt 
Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych i Budowlanych). 

2. Usuwanie odpadów z Gminnego Punktu Gromadzenia do miejsca odzysku przez 
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.  

W przyszłości rozważy się też możliwość usuwania odpadów wielkogabarytowych 
i budowlanych z miejsc powstawania (z gospodarstw domowych, małych i średnich 
przedsiębiorstw) na zamówienie jako „usługa na telefon”.  

Ustalenie miejsca lokalizacji i zasad funkcjonowania Punktu Gromadzenia Odpadów 
Wielkogabarytowych i Budowlanych w gminie Sosnówka na tym etapie realizacji systemu 
gospodarki odpadami nie jest jeszcze możliwe. Przy organizacji tego Punktu będą brane pod 
uwagę opinie przedsiębiorców zainteresowanych odzyskiem tych odpadów i/lub planowanego 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej. 

W systemie gospodarowania odpadami gminy Sosnówka przewiduje się w 2006 roku 
odzysk 34 % selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych, a w 2014 – 70 %. 
Przewidywane ilości odpadów wielkogabarytowych odzyskiwanych z odpadów komunalnych 
gminy Sosnówka wynoszą zatem: 

w 2007 roku – 34 % z 27,4 Mg ⇒ 9,3 Mg; 
w 2014 roku – 70 % z 26,7 Mg ⇒ 18,7 Mg. 

Demontaż odpadów wielkogabarytowych doprowadzi do pozyskania materiałów, 
które będą mogły być przekazane do recyklingu (metale) lub odzysku (drewno). 

Sposobem na rozwiązanie narastającego problemu wraków samochodowych musi być 
jednak ustawowe uregulowanie rozwoju systemu recyklingu pojazdów, umożliwiającego 
bezpieczny dla środowiska ich demontaż. Prawidłowo prowadzony recykling samochodów 
może w krótkim czasie przynieść poważne efekty w postaci zminimalizowania zagrożenia 
środowiska a także odzysku użytecznych części i materiałów. 

W Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka założono uzyskanie 
w kolejnych latach następujących poziomów odzysku odpadów budowlano-remontowych: 
w 2007 roku – 20 %, w 2014 roku – 60 %. W związku z tym na obszarze gminy Sosnówka 
odzyskane zostaną następujące ilości odpadów budowlanych: 

w 2007 roku – 20 % ze 85,9 Mg ⇒ 17,2 Mg; 
w 2014 roku – 60 % ze 122,7 Mg ⇒ 73,6 Mg. 
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7.1.5. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi (w tym ze strumienia odpadów 
komunalnych)  

Jednym z najważniejszych problemów w dziedzinie gospodarowania odpadami jest 
ograniczenie szkodliwości składników niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych.  

System gospodarki tymi odpadami na obszarze gminy Sosnówka powinien 
obejmować zarówno odpady niebezpieczne generowane w sektorze komunalnym 
(z gospodarstw domowych) jak i w sektorze gospodarczym (w małych i średnich 
przedsiębiorstwach). Zbiórka takich odpadów powinna być prowadzona w Gminnym Punkcie 
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) lub przez Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (MPZON). Z Gminnego czy Mobilnego Punktu Zbiórki odpady 
niebezpieczne będą przekazywane do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub kierowane do Regionalnego Punktu Zbiórki 
Opadów Niebezpiecznych (RPZON).  

Do GPZON/MPZON powinny trafiać zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa, 
opakowania po środkach ochrony roślin, farby i lakiery oraz opakowania po nich, lampy 
fluorescencyjne, oleje odpadowe (mineralne) i smary, chemikalia i rozpuszczalniki i inne 
odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na obszarze gminy Sosnówka 
zostanie wyznaczony w miejscu zapewniającym dostępność wszystkim mieszkańcom. 
W zadaszonym obiekcie umieszczone zostaną zamykane pojemniki (kontenery) o takiej 
konstrukcji, aby zapewniały selektywne i bezpieczne deponowanie wymienionych powyżej 
składników odpadów.  

Niewielkie prognozowane nagromadzenie odpadów niebezpiecznych z obszaru gminy 
Sosnówka (ok. 3,5 Mg rocznie) i ich różnorodność skłania do podjęcia działań na rzecz 
stworzenia Międzygminnego czy Powiatowego Systemu Gospodarowania Odpadami 
Niebezpiecznymi, co znacznie mogłoby poprawić jego efektywność ekonomiczną 
i organizacyjną. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne i lokalizacyjne Gminnego Punktu 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych czy organizacji Punktu Mobilnego mogą być zatem 
podjęte po wnikliwej analizie sytuacji w tym zakresie.”  

Zadaniem GPZON/MPZON będzie więc zbiórka, magazynowanie i przekazywanie do 
unieszkodliwienia zebranych odpadów niebezpiecznych.  

Na schemacie 2 przedstawiono planowany system gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi w gminie Sosnówka. 

Zgodnie z założeniami w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka 
przewiduje się uzyskanie następujących poziomów unieszkodliwienia/odzysku odpadów 
niebezpiecznych: w 2007 roku – 29 %, i w 2014 roku – 80 %. W związku z tym na obszarze 
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gminy Sosnówka zostaną zebrane i przekazane do unieszkodliwienia następujące ilości 
odpadów niebezpiecznych: 

w 2007 roku – 29 % z 3,8 Mg ⇒ 1,1 Mg; 
w 2014 roku – 80 % z 3,7 Mg ⇒ 2,96 Mg. 

Schemat 2. Sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

Bardzo ważnym przedsięwzięciem w dziedzinie gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi będzie opracowanie programu wymiany pokryć dachowych zawierających 
azbest. Władze Gminy podejmą działania dla zinwentaryzowania tego rodzaju materiałów 
występujących na terenie gminy Sosnówka na rzecz oraz będą udzielać mieszkańcom, 
pomocy doradczej oraz organizacyjnej dla mieszkańców, którzy będą dokonywać takiej 
wymiany. Odpowiedzialność za właściwą gospodarkę odpadami niebezpiecznymi spoczywać 
będzie na Władzach Gminy. 

7.1.6. Prognoza ilości odpadów przeznaczanych do składowania  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń ilości odpadów, które powinny być 
odzyskane i unieszkodliwione, oszacowano ilość odpadów, które powinny zostać skierowane 
do składowania. W tabeli 23 przedstawiono prognozy dotyczące ilości odpadów 
wytworzonych przeznaczanych do składowania.  

[GPZON]

PUNKT GROMADZENIA
ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH

ZAKŁADY UNIESZKODLIWIANIA, ODZYSKU I RECYKLINGU
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Tabela 23. Prognoza ilości odpadów komunalnych wytwarzanych, odzyskiwanych i przeznaczanych 
do składowania w 2007 i 2014 roku w gminie Sosnówka 

Wyszczególnienie 2007 2014 

Masa odpadów wytwarzanych [Mg] 391,85 420,9 

Masa odpadów odzyskiwanych [Mg] *) 80,02 153,22 
Masa przeznaczona do składowania [Mg] 311,83 267,68 

Udział odpadów składowanych w stosunku do wytworzonych [%] 79,5 63,5 
*) – rzeczywista ilość odpadów odzyskiwanych może być wyższa z uwagi na nieuwzględnienie w niniejszym 

opracowaniu wykorzystywania odpadów mineralnych i drobnej frakcji popiołowej przez wytwórców tych 
odpadów m.in. do formowania i naprawy powierzchni dróg dojazdowych w posesjach, itp. 

Z danych tabeli 23 wynika, że pomimo założonych stosunkowo dużych poziomów 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, znaczna ich część będzie deponowana na składowisku. 
Wynika to z dużej zawartości w odpadach gminy Sosnówka składników niepodatnych na 
odzysk (drobna frakcja popiołowa, odpady mineralne i inne).  

Dla spełnienia wymagań (celów) postawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla 
powiatu bialskiego dotyczących skierowania na składowiska w 2007 roku 68,5 % i w 2014 
roku 41,4 % wytworzonych odpadów podjęte zostaną działania na rzecz odzysku odpadów 
mineralnych i popiołowych (np. wykorzystywanie w środowisku dla wypełniania wyrobisk)  

7.2. Harmonogram wprowadzania działań dla wdrożenia systemu gospodarki 
odpadami w gminie Sosnówka 

W celu realizacji celów i zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy 
Sosnówka należy przyjąć odpowiedni harmonogram działań w tym zakresie (tabela 24). 

Tabela 24. Harmonogram działań w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004 - 2007 na terenie 
gminy Sosnówka 

Rok 2004 2005 2006 2007
Zakup pojemników (worków) do zbiórki selektywnej surowców 
wtórnych „u źródła”     

Przeprowadzenie pilotażowego programu selektywnej zbiórki 
surowców metodą „u źródła” (1 - 2 miejscowości)     

Propagowanie idei przydomowego kompostowania odpadów 
biodegradowalnych przez mieszkańców we własnym zakresie – 
pilotażowy program przy wykorzystaniu różnych urządzeń 

    

Organizacja Gminnego Centrum Gromadzenia Odpadów 
Wielkogabarytowych i Budowlanych (GCGOWiB) – ustalenie miejsca i 
ewentualna budowa zadaszenia 

    

Organizacja Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON) i zakup specjalistycznych pojemników do gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych 

    

Szkolenia kadr odpowiedzialnych za wdrożenie systemu gospodarki 
odpadami     

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i przygotowanie 
programu ich usuwania i unieszkodliwiania      
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Rok 2004 2005 2006 2007

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich składowisk”     
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8. SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCYJNE I EKSPLOATACYJNE 
PROJEKTOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

Wprowadzanie w życie proponowanego planu gospodarki odpadami w sektorze 
komunalnym wiązać się będzie z koniecznością poniesienia kosztów niezbędnych do 
realizacji wielu przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych. Koszty realizacji 
założonych działań zostały przedstawione w oparciu o dane z Planu Gospodarki Odpadami 
dla województwa Lubelskiego oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Określono je 
m.in. na podstawie: 

− danych przedstawionych przez inwestorów, 
− kosztów jednostkowych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki 

Odpadami, 
− jednostkowych wskaźników kosztów wyliczonych na podstawie analizy rynku. 

 

8.1. Sektor komunalny 

8.1.1. Koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne 

W tabelach 25 i 26 przedstawiono szacowane koszty priorytetowych działań inwestycyjnych 
i nieinwestycyjnych, które muszą zostać poniesione w celu realizacji założeń proponowanego 
systemu gospodarki odpadami dla gminy Sosnówka. 
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Tabela 25. Zestawienie szacunkowych kosztów działań inwestycyjnych w gminie Sosnówka w sektorze komunalnym na lata 2004 – 2007  

(A - Zadania własne: B - Zadania koordynowane: C - Zadania finansowane ze środków przedsiębiorstw) 

Szacunkowe koszty (tys. zł) 
Opis przedsięwzięcia Jednostki 

realizujące 
Okres 

realizacji 2004 2005 2006 2007 
Potencjalne źródła 

finansowania 
Rodzaj 
zadania 

Organizacja Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 
i zakup specjalistycznych pojemników 

do gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych 

Starostwo, ZZO, 
gmina Sosnówka 2005-2006 - 40,0 20,0 - 

Fundusze ochrony 
środowiska, środki 

pomocowe 
A, C 

Organizacja Gminnego Centrum 
Gromadzenia Odpadów 

Wielkogabarytowych i Budowlanych 
(GCGOWiB) – ustalenie miejsca 

i budowa wiaty 

Starostwo, ZZO, 
gmina Sosnówka 2005-2006  100,0 - 

Środki własne, fundusze 
ochrony środowiska, środki 

pomocowe 
B, C 

Zakup pojemników (worków) do 
zbiórki selektywnej surowców 

wtórnych „u źródła” 

Przedsiębiorstwo 
usuwające 

odpady, gmina 
Sosnówka, 
mieszkańcy 

2005-2007 - 50,0 50,0 50,0 
Środki własne, fundusze 

ochrony środowiska, środki 
pomocowe 

A, B, C 

Przeprowadzenie pilotażowego 
programu selektywnej zbiórki 
surowców metodą „u źródła”  

Przedsiębiorstwo 
usuwające 

odpady, gmina 
Sosnówka, 
mieszkańcy 

2005   20,0  - 
Środki własne, fundusze 

ochrony środowiska, środki 
pomocowe 

A, B, C 

Razem    330,0   
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Tabela 26. Zestawienie szacunkowych kosztów działań nieinwestycyjnych w gminie Sosnówka w sektorze komunalnym na lata 2004 – 2007 

 (A - Zadania własne: B - Zadania koordynowane: C - Zadania finansowane ze środków przedsiębiorstw) 

Szacunkowe koszty w tys. zł
Opis przedsięwzięcia Jednostki 

realizujące Okres realizacji
2004 – 2007 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Rodzaj 
zadania 

Przygotowanie i wdrożenie 
kompleksowego programu 

edukacyjnego dla popularyzacji 
nowego systemu gospodarki 
odpadami na obszarze gminy 

Sosnówka 

Starostwo, ZZO, 
gmina Sosnówka Zadanie ciągłe 40,0 

Fundusze ochrony 
środowiska, programy 

pomocowe 
B 

Propagowanie idei 
przydomowego kompostowania 
odpadów biodegradowalnych 

przez mieszkańców we własnym 
zakresie – pilotażowy program 

przy wykorzystaniu różnych 
urządzeń 

Starostwo, ZZO, 
gmina Sosnówka Zadanie ciągłe 40,0 Środki własne, fundusze 

ochrony środowiska A, B 

Szkolenia kadr odpowiedzialnych 
za wdrożenie systemu gospodarki 

odpadami 
gmina Sosnówka Zadanie ciągłe 10,0 

Środki własne, fundusze 
ochrony środowiska, 
programy pomocowe 

A, B 

Inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest oraz 
przygotowanie i wdrożenie 
programu ich usuwania i 

unieszkodliwiania 

Starostwo, gmina 
Sosnówka, 

mieszkańcy, 
przedsiębiorcy 

Zadanie ciągłe 300,0 
Środki własne, fundusze 

ochrony środowiska, 
programy pomocowe 

A, B, C 

Inwentaryzacja i likwidacja 
„dzikich wysypisk Gmina Sosnówka Zadanie ciągłe 30,0 Środki własne, fundusze 

ochrony środowiska A, B 

Razem    420,0   
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8.1.2. Koszty eksploatacyjne i monitoringu 

W latach 2004 - 2007 należy liczyć się ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych 
i monitoringu systemu gospodarki odpadami w gminie Sosnówka. Do kosztów 
eksploatacyjnych należy zaliczyć koszty: 

− zbierania odpadów (zakup i ustawienie pojemników, opróżnianie i konserwacja 
pojemników), 

− transportu odpadów (wywóz odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwienia), 
− odzysku i unieszkodliwienia odpadów. 

W poniższych tabelach (27a - d) przedstawiono jednostkowe koszty eksploatacji systemu dla 
poszczególnych rodzajów odpadów (według danych zawartych w Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami). 

Tabela 27a. Jednostkowe koszty zbierania odpadów  [zł/Mg] 

Typ źródła Odpady zmieszane Frakcja sucha Frakcja organiczna 
Zabudowa miejska - zwarta 25 40 45 
Zabudowa rozproszona 50 80 90 

Tabela 27b. Jednostkowe koszty transportu odpadów  [zł/Mg na km] 

Odpady zmieszane Frakcja sucha Frakcja organiczna 
0,5 0,4 0,6 

Tabela 27c. Jednostkowe koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów [zł/Mg] 

Rodzaj procesu Koszt jednostkowy 
Sortowanie frakcji suchej 60-90 
Składowanie 30-60 

Tabela 27d. Jednostkowe koszty zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, 
wielkogabarytowych i niebezpiecznych [zł/Mg] 

Rodzaj procesu Jednostkowy koszt 
zbiórki i wywozu  

Jednostkowy koszt odzysku 
i unieszkodliwienia  

Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów budowlanych 50 122 

Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów wielkogabarytowych 80 164 

Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych (ze 
strumienia odpadów komunalnych) 

200 636 

Na postawie przyjętych powyżej średnich wskaźników określono szacunkowe koszty 
eksploatacyjne proponowanego systemu gospodarki odpadami w gminie Sosnówka w latach 
2004-2007 przy założeniu wdrożenia wszystkich zadań określonych w PGO (tabela 28). 
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Tabela 28. Koszty eksploatacyjne systemu gospopdarki dopadami zgodnego z PGO dla gminy 
Sosnówka dla poszczególnych rodzajów odpadów w latach 2004 - 2007 (tys. zł/rok) 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 
Zbiórka, transport i uzdatnienie surowców wtórnych 6,3 6,7 7,1 7,5 
Zbiórka, transport i składowanie odpadów resztkowych 45 44 43 42 
Zbiórka, transport i odzysk odpadów budowlanych, 
wielkogabarytowych i niebezpiecznych 2,4 3,5 4,8 5,5 

Łącznie (tys. zł/rok) 53,7 54,2 54,9 55,0 
Na 1 mieszkańca (zł) 19,2 19,5 19,8 20,0 
Na 1 tonę odpadów (zł) 142,5 141 141,4 140,3 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że szacunkowe koszty eksploatacyjne 
proponowanego systemu wyniosą w roku 2004 około 55 tys. zł i w ciągu najbliższych 4 lat 
będą nieznacznie rosły. Koszty monitoringu zaproponowanego systemu gospodarki odpadami 
dla gminy Sosnówka będą związane z nadzorem zaproponowanego systemu. Wydaje się, że 
kwota ta nie powinna przekroczyć 5 tys. rocznie, przy czym w pierwszej fazie tworzenia 
monitoringu koszty mogą być nieco wyższe. 

8.2. Koszty całkowite wdrażanego systemu 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że całkowity koszt wdrożenia systemu 
gospodarki odpadami w gminie Sosnówka, w kształcie proponowanym w niniejszym planie 
wyniesie w latach 2004 - 2007 około 1,0 mln zł. Zważywszy na ograniczone możliwości 
finansowe gminy Sosnówka, zostaną podjęte działania w celu pozyskiwania środków 
zewnętrznych na sfinansowanie zadań w zakresie wdrożenia przyjętego Planu Gospodarki 
Odpadami.  

8.3. Wybrane źródła finansowania systemu gospodarki odpadami dla gminy 
Sosnówka 

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami wymaga zarezerwowania środków 
finansowych, które znacząco przewyższają możliwości budżetowe jednostek samorządu 
terytorialnego. Istnieje zatem konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego 
wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

− środki własne, 
− kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 
− kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje 

wspierające rozwój gmin, 
− dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych, 
− emisja obligacji. 
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Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych są fundusze 
ekologiczne, fundacje i programy wspomagające, własne środki inwestorów. Podstawę tego 
systemu tworzą fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

W Polsce działają: 
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – 

największa instytucja finansująca przedsięwzięcia ochrony środowiska o zasięgu 
ponadregionalnym i ogólnokrajowym w Polsce; 

− Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 
– dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 
poszczególnych województwach, 

− Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej, 
− Gminny Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej. 

Gromadzą one wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów 
przez podmioty gospodarcze (m.in. za składowanie odpadów) oraz kar nakładanych za 
ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska.  

Oprócz tego funkcjonuje szereg instytucji i organizacji (m.in. Ekofundusz, Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska) wspierających działania proekologiczne. 

W kontekście akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, najważniejszymi środkami 
realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami będą 
środki Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych. 
Istnieją cztery fundusze strukturalne Unii Europejskiej: 

− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development 
Fund - ERDF), 

− Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund - ESF), 
− Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture 

Guidance and Guarantee Fund -EAGGF) sekcja „Orientacji” 
− Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for 

Fisheries Guidance- FIFG). 
Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania 

dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Rada Ministrów przyjęła 14 stycznia 2003 roku Narodowy Plan Rozwoju 2004 - 2006 

(NPR) będący kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą 
Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. NPR określa cele, priorytetowe 
działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa. Jest to 
strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, scalający rozwiązania horyzontalne, 
sektorowe i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na kierunki rozwoju 
gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. 
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Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego będą realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych 
przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006: 

− Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw”, 

− Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Celem Sektorowego Programu Operacyjnego - ,,Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw’’ jest wsparcie działań (także proekologicznych) prowadzących do wzrostu 
konkurencyjności polskiej gospodarki zwiększających jej zdolność do funkcjonowania 
w warunkach otwartego rynku. SPO - WKP opiera się na trzech priorytetach: 

− Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji 
otoczenia biznesu, 

− Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym 
Rynku Europejskim, 

− Pomoc techniczna. 
Wsparcie w ramach programu adresowane jest do dużych, średnich i małych 

przedsiębiorstw; program nie jest kierowany do podmiotów publicznych. 
Celem generalnym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR) jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami 
podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach 
rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu 
konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. 
Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo 
(ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków krajowych. 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego bazuje na czterech priorytetach: 

− Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności 
regionów, 

− Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,  
− Rozwój lokalny, 
− Pomoc techniczna. 
W ramach priorytetu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu 

konkurencyjności regionów przewiduje się działanie: Infrastruktura ochrony środowiska. 
Z kolei, w kontekście priorytetu: Rozwój lokalny wymienia się działania: Rozwój 

obszarów wiejskich oraz Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 
Nakłady finansowe ZPORR na przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze ochrony 

środowiska sięgną ok. 1 756 mln. euro. 
Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, 

powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, 
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instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania 
przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie. 

Kolejnym bardzo ważnym instrumentem finansowym Unii Europejskiej jest Fundusz 
Spójności. Z jego środków finansowane są duże (o minimalnej wartości 10 mln EUR) 
projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci 
transportowych. Funduszu Spójności różni się od funduszy strukturalnych:  

− krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy, 
− podejmowaniem finalnej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie przez 

Komitet Zarządzający Funduszem Spójności przy Komisji Europejskiej a nie 
indywidualnie przez państwo członkowskie. 

Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce oparte będzie na Strategii 
Wdrażania Funduszu Spójności utworzonej na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004 -
 2006. Strategia Wdrażania Funduszu Spójności jest dokumentem przygotowanym przez 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w ścisłej współpracy z Ministerstwem 
Infrastruktury i Ministerstwem Ochrony Środowiska. 

Jednym z priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu 
Spójności w ramach NPR 2004 – 2006 jest Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi. 

Inną metodą realizacji zadań jednostki samorządowej może być rozważenie 
(zalecanego w rozporządzeniach unijnych) Partnerstwa Prywatno-Publicznego (PPP). 

Termin „prywatno-publiczne partnerstwo" (PPP) jest pojęciem ogólnym, które może 
oznaczać co najmniej kilka form powierzania podmiotom prywatnym obowiązku świadczenia 
usług o charakterze publicznym. Poszczególne formy partnerstwa różnią się między sobą 
stopniem ponoszonego ryzyka gospodarczego, podziałem odpowiedzialności za jakość 
świadczenia, okresem świadczenia usług oraz charakterem własności majątku służącego do 
spełniania świadczeń. Główne formy publiczno-prywatnego partnerstwa to: 

1. Umowa o świadczenie usług. 
2. Kontrakt menedżerski.  
3. Leasing. 
4. Koncesja publiczna. 
5. Umowa typu: budowa - eksploatacja – przekazanie. 
6. Przeniesienia prawa własności mienia komunalnego 

Poszczególne formy partnerstwa mogą stać się atrakcyjne dopiero wtedy, gdy 
określone zostaną stabilne regulacje prawne zapewniające równowagę pomiędzy interesami 
prywatnych podmiotów gospodarczych a interesami ich klientów, warunkując tym samym 
możliwości uzyskania zwrotu z inwestycji prywatnego kapitału. 
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9. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA 
ŚRODOWISKO  

W wyniku realizacji gminnego planu gospodarki odpadami przewiduje się 
kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Sosnówka oraz 
zmniejszenie negatywnych uciążliwości dla środowiska, które wynikają z obecnych 
rozwiązań. Szczegółową analizę przewidywanych zmian w stanie środowiska w związku 
z realizacją konkretnych działań przedstawiono w tabeli 29. 

Tabela 29. Zmiana stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji 
przedsięwzieć ujętych w planie gospodarki odpadami 

Przedsięwzięcie Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko  

Likwidacja dzikich składowisk 
odpadów 

Eliminacja zanieczyszczeń gleb, wód powierzchniowych i wód 
podziemnych, poprawa stanu sanitarnego terenów wiejskich, 
poprawa krajobrazu, rekultywacja i ochrona gleb przed 
zanieczyszczeniami, ochrona wód podziemnych, 

Wprowadzenie systemu 
selektywnej zbiórki odpadów  
i kompostowania odpadów 
organicznych 

Spełnienie wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska 
Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku 
i recyklingu  
Minimalizacja ilości składowanych odpadów biodegradowalnych  

Wprowadzenie 
zorganizowanego systemu 
gromadzenia odpadów 

Właściwy sposób unieszkodliwiania odpadów.  
Możliwość selektywnej zbiórki odpadów.  
Likwidacja nielegalnego składowania odpadów. 

Utworzenie gminnego punktu 
zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, 
wielkogabarytowych, 
budowlanych 

Spełnienie wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska. 
Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku 
i recyklingu. 
Zapewnienie właściwego sposobu zagospodarowania 
i unieszkodliwienia odpadów 

Właściwa gospodarka 
odpadami zawierającymi 
azbest 

Eliminacja zagrożeń środowiska (emisja pyłów, zanieczyszczenie 
gleb) 

Realizacja celów założonych w proponowanym Planie Gospodarki Odpadami dla 
gminy Sosnówka wymagać będzie wykonania wielu istotnych dla systemu gospodarki 
odpadami zadań. Oddziaływanie na środowisko tych zadań, w przypadku gdy ich realizacja 
mogłaby się wiązać z potencjalnym znaczącym oddziaływaniem na środowisko podlegać 
będą postępowaniu w sprawie oceny ich oddziaływania na środowisko.  

Rodzaje tego typu przedsięwzięć określone zostały w Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych 
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z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. 2002.179.1490). 
W zakresie gospodarki odpadami, konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko występuje dla następujących rodzajów przedsięwzięć: 

− instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym 
składowiska odpadów niebezpiecznych,  

− instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy 
zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, z wyłączeniem instalacji 
spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, 
instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw 
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 
lub odpadów z autoklawów,  

− składowiska odpadów obojętnych lub składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne przyjmujące nie mniej niż 20 ton odpadów na dobę. 

Dla pozostałych przedsięwzięć konieczność sporządzenia raportu jest określana przez 
organy administracji prowadzące postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: 

– poletek osadowych, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha,  
– instalacji do magazynowania złomu żelaznego, w tym złomowania wraz 

z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, na powierzchni nie niższej niż 0,5 ha,  
– instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw 

hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 
lub odpadów z autoklawów, 

– zbierania odpadów niebezpiecznych. 
Realizacja określonych w Planie celów i zadań wpłynie na zmniejszenie oddziaływania na 
środowisko obiektów gospodarki odpadami w wyniku: 

1. Maksymalizacji odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji odpadów użytkowych 
(opakowaniowych, innych niż opakowaniowe, gruzu budowlanego, 
wielkogabarytowych) oraz recyklingu organicznego odpadów biodegradowlanych 
(odpadów kuchennych i ogrodowych) poprzez indywidualne kompostowanie. 

2. Znacznego ograniczenia masy odpadów składowanych.  
3. Ograniczenie 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 uciążliwości dla środowiska).  

4. Selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w Punkcie Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych i następnie ich transporcie do zakładów regionalnych gdzie będą one 
poddawane procesom unieszkodliwienia 
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Teren pod przyszłą lokalizację GPZON powinien zostać wybrany z zachowaniem 
wszystkich wymogów ochrony środowiska dla tego typu obiektów.  
Spełnienie celów i zadań określonych w Planie zgodnie z określonymi w polskim 
prawodawstwie wymogami ochrony środowiska zagwarantuje, że nie wystąpi negatywne 
oddziaływanie PGO na stan środowiska w gminie Sosnówka. 

Planowany system gospodarki odpadami zgodny z PGO dla gminy Sosnówka będzie 
znacznie różnił się od obecnie funkcjonującego. Wszystkie grupy odpadów strumienia 
komunalnego zostaną potraktowane ze szczególną uwagą (dotyczy odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych). W tabeli 30 porównano podstawowe 
elementy projektowanego systemu gospodarki odpadami z obecnie funkcjonującym 
systemem na terenie gminy Sosnówka. 

Tabela 30. Porównanie wybranych elemntów systemów gospodarki odpadami w gminie Sosnówka : 
(projektowanego i istniejącego) 

Wybrane elementy systemu gospodarki odpadami System 
funkcjonujący 

System 
projektowany 

Selektywna zbiórka surowców podatnych na recykling Tak Tak 
Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych Nie Tak 
Odzysk odpadów wielkogabarytowych Nie Tak 
Odzysk odpadów budowlanych Nie Tak 
Unieszkodliwianie odpadów biorozkładalnych 
(kompostowanie indywidualne) 

Nie Tak 

Szczególny nacisk w nowym systemie zostanie położony na zagospodarowanie we 
własnym zakresie odpadów biodegradowalnych powstających na terenie gminy Sosnówka. 

Nowy system gospodarki odpadami zawarty w PGO uporządkuje gospodarkę 
odpadową gminy Sosnówka, co wpłynie na lepsze planowanie oraz realizację celów i zadań w 
gospodarce odpadami w przyszłości. Wdrożenie kompleksowego programu edukacji 
ekologicznej będzie sprzyjać zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy co 
tym samym zaowocuje większym zaangażowaniem w realizację postawionych przez Plan 
celów.  
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10. MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU 

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie Sosnówka wynikać będzie z: 
− ustawowo określonego zakresu zadań administracji i samorządów Powiatu i Gmin, 
− zadań określonych w niniejszym Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych 

przez Zarząd Powiatu oraz Zarząd Województwa.  
Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie winno być skorelowane z całym systemem 
planowania, zwłaszcza z Programem Ochrony Środowiska oraz Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Sosnówka. Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Sosnówka jest Wójt Gminy. 

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie 
rzadziej niż raz na 4 lata. Zarządy poszczególnych szczebli administracji przygotowują co 
2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Jeżeli będzie wymagała tego 
sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – w celu aktualizacji Planu 
przeprowadzi się stosowne postępowanie przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat. 

Bardzo istotnym elementem zarządzania i monitorowania systemu gospodarki 
odpadami jest sporządzanie (co 2 lata) raportów z postępów we wdrażaniu Planów 
Gospodarki Odpadami. Przekazywane są one dla Rady Gminy.  
Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka powinien zostać zaopiniowany przez: 

− Zarząd Województwa, 
− Zarząd Powiatu Biała Podlaska 

Mechanizm ten powoduje, że zatwierdzane Plany Gospodarki Odpadami są ściśle 
skorelowane ze sobą co stanowi podstawę do dobrego planowania systemu zarówno w skali 
lokalnej jak i ponadlokalnej. Plan zostaje przyjęty i zatwierdzony poprzez uchwałę Rady 
Gminy Sosnówka. 

Monitorowanie realizacji planu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań 
oraz szybkie i elastyczne reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Za wdrożenie systemu 
zawartego w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka oraz jego monitoring 
odpowiada Samorząd gminny. 

Podstawą właściwego systemu monitoringu jest dobry system sprawozdawczości, 
oparty na wskaźnikach wyjściowych (miernikach) stanu środowiska przed wprowadzeniem 
Planu i w trakcie jego realizacji. Pomocna tutaj będzie baza danych o odpadach 
wytwarzanych na terenie gminy Sosnówka. 

Przedstawiona poniżej lista wskaźników, która może w dobry sposób określać i oceniać 
realizację celów i zadań PGO dla gminy Sosnówka nie jest wyczerpująca i winna być 
sukcesywnie modyfikowana (tabela 31). 
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Tabela 31. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka 

Wskaźnik Wartość 
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/ 221,3 Mg 
Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 3,32 Mg 
Ilość usuniętych odpadów komunalnych 369 Mg 
Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów 100% 
Ilość zebranych selektywnie składników b.d. 
Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji  b.d. 
Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji 100% 
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 
komunalnych  0% 

Ilość odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwionych przez 
składowanie 100% 

Ilość wytworzonych osadów ściekowych 3 Mg 
Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie 100% 
Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze 0% 
Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym 0% 
Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi 0% 
Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych przez 
składowanie 0% 

Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych innymi 
metodami niż składowanie 0% 

Liczba potencjalnych „dzikich składowisk” b.d. 

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji 
pochodzących z monitoringu środowiska. Informacje te powinny być opracowane przez 
odpowiednie służby. W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności 
realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka, a w oparciu o tą ocenę możliwe 
będzie aktualizowanie Planu.  
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11. STRESZCZENIE  

Celem Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka jest sformułowanie strategii rozwoju 
gospodarki odpadami w powiecie jako elementu zrównoważonego rozwoju oraz wytyczenie programu 
działań na najbliższe lata. Strategię tę i program działań opracowano poprzez: określenie aktualnych i 
programowanych parametrów powstawania odpadów, oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych postępowania z odpadami. 
Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka zawiera więc: 

− bilans wytwarzanych poszczególnych rodzajów odpadów, 
− opis istniejącego systemu gospodarki odpadami na obszarze powiatu, 
− charakterystykę istniejących w powiecie instalacji i obiektów do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, 
− długoterminowy program strategiczny w zakresie gospodarki odpadami, na okres 8 lat (2004 – 

2011), 
− krótkoterminowy plan działania w zakresie gospodarki odpadami, na okres 4 lat (2004 – 2007), 
− szacunkowe koszty realizacji planu gospodarki odpadami w latach 2004 – 2007. 

Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie Sosnówka 
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Sosnówka oszacowano na 369 

Mg, a jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych wynosi 121 kg/M/rok. W masie 
odpadów wytwarzanych można wyróżnić ich następujące rodzaje (tabela 1): 

Tabela 1. Zestawienie ilości różnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów komunalnych gminy 
Sosnówka w 2003 roku  

L.p. Rodzaj odpadów Masa odpadów [Mg] 

1 Odpady z gospodarstw domowych 201,11 

2 Odpady z obiektów infrastruktury 77,86 
3 Odpady wielkogabarytowe 25,83 
4 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 51,66 
5 Odpady z ogrodów i parków 8,49 
6 Odpady z czyszczenia ulic i placów - 
7 Odpady niebezpieczne 3,32 

Razem 369 

Największy udział w strumieniu odpadów komunalnych mają odpady z gospodarstw 
domowych i z obiektów infrastruktury. Odpady komunalne zawierają szereg składników, które z punktu 
widzenia gospodarki odpadami mają duże znaczenie gospodarcze i środowiskowe. Łączny udział 
różnych składników w strumieniu odpadów komunalnych gminy Sosnówka (z uwzględnieniem 
opakowań) zestawiono w tabeli 2. 

 Tabela 2. Bilans ilości odpadów z podziałem na poszczególne grupy składnikowe oszacowany dla 
gminy Sosnówka w 2003 roku 

L.p. Składniki odpadów Nagromadzenie roczne [Mg] 
1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 36,49 
2 Odpady zielone 6,86 

3 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 17,56 

4 Opakowania z papieru i tektury 25,46 

5 Opakowania wielomateriałowe 2,84 

6 Tworzywa szt. (nieopakowaniowe) 34,72 

7 Opakowania z tworzyw sztucznych 11,18 
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L.p. Składniki odpadów Nagromadzenie roczne [Mg] 
8 Tekstylia 7,68 

9 Szkło (nieopakowaniowe) 1,66 

10 Opakowania ze szkła 31,18 

11 Metale 7,49 

12 Opakowania z blachy stalowej 2,69 

13 Opakowania z aluminium 0,77 

14 Odpady mineralne 21,88 

15 Drobna frakcja popiołowa 66,49 

16. Odpady wielkogabarytowe 24,76 
17. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych  66,01 

18. Odpady niebezpieczne 3,28 

Razem 369,00 

Odpady komunalne zmieszane są zbierane sposobem: „w sąsiedztwie” – czyli do pojemników 
zbiorczych KP-7 usytuowanych w miejscach ogólnie dostępnych (najczęściej przy budynkach 
użyteczności publicznej). Na terenie gminy w roku 2003 ustawionych było 17 pojemników typu KP-7, 
do których usuwane były odpady. Opróżnianie kontenerów KP-7 zapewnia przedsiębiorstwo Usługi 
Asenizacyjne A. Murański-Lach. Zapełnione kontenery wywożone były na składowisko w Hannie 
(powiat włodawski). 

Odpady sektora gospodarczego 
Wg danych Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (PGOBial.) 

wynika, że żaden z podmiotów gospodarczych prowadzący działalność w gminie Sosnówka nie 
ubiegał się o uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami jak i nie przedstawiał 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
Można przypuszczać, że część przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, jednak nie dopełnia 
obowiązku wynikającego z Ustawy o odpadach zgłaszania generowanych odpadów (np. 
przepracowane oleje silnikowe, akumulatory ołowiowe, lampy 
„świetlówki”. 

Odpady niebezpieczne 
Jak wynika z szacunkowych danych, do strumienia odpadów komunalnych gminy Sosnówka w 2003 
roku mogło trafić 3,3 Mg odpadów niebezpiecznych. Nie ma jednak danych ilościowych dotyczących 
tego rodzaju odpadów generowanych w sektorze gospodarczym. 
 

Prognoza zmian ilości odpadów na lata 2004 - 2014 

W latach 2004 - 2014 na terenie gminy Sosnówka należy spodziewać się powstania 
następujących ilości odpadów (tabela 3) 
Tabela 3. Prognozowana masa odpadów komunalnych i ich najważniejszych składników w gminie 

Sosnówka w latach 2004 – 2014 [Mg] 

Składnik odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Odpady organiczne (domowe) 36,7 37,0 37,2 37,5 37,7 37,9 38,2 38,0 37,9 37,7 37,6
Odpady zielone 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 
Papier i karton nieopakowaniowy 17,9 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,4
Opakowania papierowe 25,9 26,3 26,5 26,7 27,1 27,3 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0
Opakowania wielomateriałowe 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 
Tworzywa sztuczne 
nieopakowaniowe 35,0 35,2 35,1 34,9 34,8 34,7 34,5 33,7 32,9 32,1 31,4

Opakowania z tworzyw sztucznych 11,3 11,3 11,4 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,8 11,9 12,0
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Składnik odpadów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Odpady tekstylne 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 
Szkło nieopakowaniowe 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Opakowania szklane 31,7 32,2 32,8 33,3 33,8 34,4 34,9 35,1 35,4 35,6 35,8
Metal 7,5 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,5 7,6 
Opakowania stalowe 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 
Opakowania aluminiowe 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Odpady mineralne 21,8 21,7 21,9 22,0 21,9 22,1 22,2 22,3 22,5 22,6 22,7
Drobna frakcja popiołowa 65,0 63,4 61,3 59,3 57,3 55,4 53,5 52,7 52,0 51,3 50,6
Odpady wielkogabarytowe 26,2 27,6 27,5 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0 26,9 26,8 26,7
Odpady budowlane 71,4 77,1 81,4 85,9 90,7 95,7 100,9 107,2 113,8 120,8 122,7
Odpady niebezpieczne 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 

Razem 376,7 384,7 388,2 391,8 395,8 400,0 404,5 409,2 414,5 420,2 420,9

Cele i działania na lata 2004 – 2014 zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarowaniu 
odpadami w gminie Sosnówka 

Sektor komunalny 
Celem wiodącym gospodarki odpadami sektora komunalnego jest minimalizacja i eliminacja 

zagrożeń tych odpadów dla środowiska. 
Strategiczne cele gospodarki odpadami sektora komunalnego w gminie Sosnówka, po 

osiągnięciu których może nastąpić zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 
to: 

⇒ Zapobieganie i minimalizacja powstawaniu odpadów. 
⇒ Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz innych składników odpadów w tym 

odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. 
⇒ Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach, ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych. 
⇒ Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w bezpiecznych dla środowiska instalacjach 

specjalistycznych. 

Szczegółowe cele krótkookresowe (2004 – 2007) 
 Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej kreującej proekologiczne zachowania 

wytwórców odpadów. 
 Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów podatnych na odzysk i recykling, aby 

doprowadzić do osiągnięcia wymaganego w PGOBial. ich odzysku (papier - 48 %, szkło – 
40 %, tworzywa sztuczne – 25 %, metale, 40 %). 

 Doskonalenie organizacyjne i techniczne systemu odbioru (usuwania) od mieszkańców 
gminy selektywnie zebranych składników odpadów komunalnych. 

 Wdrożenie nawyku selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych oraz wprowadzenie 
ich przydomowego kompostowania (we własnym zakresie) dla zmniejszenia strumienia 
kierowanego na składowisko o 16 % (składowanie do 84 % ogólne ich masy). 

 Zorganizowanie i rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych 
i osiągnięcie 34 % odzysku. 

 Zorganizowanie i rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych 
i osiągnięcie ich 20 % odzysku/recyklingu. 

 Stworzenie na obszarze gminy systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych i skierowanie do unieszkodliwienia 29 % ich masy. 

Szczegółowe cele długookresowe (2008 – 2014) 
 Kontynuacja i doskonalenie działań edukacyjnych w zakresie zasad gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Sosnówka. 
 Optymalizacja systemu selektywnego zbierania i odbioru (usuwania) odpadów podatnych 

na odzysk i recykling dla utrzymania zakładanego w PGOLub. odzysku opakowań. 
 Intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia masy kompostowanych odpadów 

biodegradowalnych we własnym zakresie dla zmniejszenia strumienia tych odpadów 
kierowanych na składowisko o 50 %. 
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 Optymalizacja systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych i osiągnięcie ich 70 % 
odzysku. 

 Optymalizacja systemu zbierania odpadów budowlanych i osiągnięcie ich 60 % odzysku. 
 Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych i skierowanie do unieszkodliwienia 80 % ich masy 

Sektor gospodarczy 
Główne cele w gospodarce odpadami sektora gospodarczego w latach 2004 – 2014 w gminie 

Sosnówka to:  
1. Kontrola i monitoring małych i średnich przedsiębiorstw jako wytwórców odpadów – 

zorganizowanie bazy danych o odpadach sektora gospodarczego gminy. 
2. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych skierowanych do małych i średnich 

podmiotów gospodarczych mających na celu uświadomienia zagrożeń mogących wystąpić 
w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. 

Odpady niebezpieczne 
Główne cele i zadania do realizacji do 2014 roku w dziedzinie postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi w gminie Sosnówka to: 
− uświadamianie (edukacja) wszystkich wytwórców odpadów niebezpiecznych (przede wszystkim 

mieszkańców gminy Sosnówka) o ich szkodliwości, prawidłowych sposobach postępowania z 
tymi odpadami oraz obowiązków wynikających z uregulowań prawnych, 

− stworzenie bazy danych o odpadach niebezpiecznych generowanych na terenie gminy, 
− stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych 

w gospodarstwach domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz zakładach 
produkcyjnych, 

− usprawnienie istniejącego systemu odbierania odpadów pochodzenia zwierzęcego (padłe lub 
ubite z konieczności zwierzęta),  

− podjęcie działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom gminy Sosnówka dostępności do centrów 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

− usunięcie z obszaru gminy 20 % wyrobów zawierających azbest (pomoc organizacyjna przy 
wymianie pokryć dachowych), 

− zorganizowanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zapewniającego selektywną 
zbiórkę oraz możliwość unieszkodliwienia i/lub odzysku co najmniej 80 % tych odpadów. 

Organizacja projektowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 
Sosnówka 

Dla potrzeb realizacji założonych celów gospodarki odpadami w gminie Sosnówka, zgodnie 
z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu bialskiego, planuje się skierowanie odpadów zebranych 
na obszarze Gminy do ZZO Międzyrzec Podlaski. W latach następnych z chwila wybudowania ZZO 
Włodawa (2010 rok) gmina rozważy przystąpienie do tego ZZO. 
Schemat ilustrujący proponowane rozwiązania przyszłościowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie Sosnówka przedstawiono na rysunku 1. 
Odpady podatne na recykling – w tym opakowaniowe – będą zbierane selektywnie „u źródła” 
i kierowane do ZZO; dzięki temu rozwiązaniu ułatwi podmiotom odpowiedzialnym za odzysk i recykling 
opakowań spełnienie ich ustawowego obowiązku. 
Odpady biodegradowalne będą poddawane kompostowaniu w miejscu powstawania (w warunkach 
przydomowych) a uzyskany w ten sposób kompost będzie zagospodarowywany przez samych 
wytwórców.  
Odpady wielkogabarytowe i budowlane powstające w gospodarstwach domowych i obiektach 
infrastruktury będą zbierane w Gminnym Punkcie Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych 
i  Budowlanych), skąd po ewentualnym demontażu będą przekazywane do ZZO w Białej Podlaskiej 
lub specjalistycznym firmom.  
Odpady pozostałe, które nie są podatne na biodegradację oraz nie stanowią potencjalnego surowca 
produkcyjnego będą usuwane z miejsc powstawania (przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane) 
i kierowane bezpośrednio na składowisko odpadów. 
 



Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka 

 83

Rysunek 1 Kierunki zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Sosnówka 

System gospodarki odpadami niebezpiecznymi na obszarze gminy Sosnówka to zbiórka 
takich odpadów w Gminnym Punkcie Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), z którego odpady 
niebezpieczne będą przekazywane do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub kierowane do Regionalnego Punktu Zbiórki Opadów 
Niebezpiecznych (RPZON). Planowany system gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminie 
Sosnówka przedstawia rysunek 2 

Harmonogram realizacji działań dla wdrożenia systemu gospodarki odpadami w gminie 
Sosnówka 
W celu realizacji celów i zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka 
konieczne jest przyjęcie następującego harmonogramu działań w tym zakresie (tabela 4). 

Tabela 4. Harmonogram działań w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004 - 2007 na terenie 
gminy Sosnówka 

Rok 2004 2005 2006 2007

Zakup pojemników (worków) do zbiórki selektywnej surowców wtórnych „u źródła”     

Przeprowadzenie pilotażowego programu selektywnej zbiórki surowców metodą 
„u źródła” (1 - 2 miejscowości)     

Propagowanie idei przydomowego kompostowania odpadów biodegradowalnych 
przez mieszkańców we własnym zakresie – pilotażowy program przy 
wykorzystaniu różnych urządzeń 

    

Organizacja Gminnego Centrum Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych i 
Budowlanych (GCGOWiB) – ustalenie miejsca i ewentualna budowa zadaszenia     

Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) i zakup 
specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów niebezpiecznych     

Szkolenia kadr odpowiedzialnych za wdrożenie systemu gospodarki odpadami     
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Rok 2004 2005 2006 2007

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i przygotowanie programu ich 
usuwania i unieszkodliwiania      

Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich składowisk”     

 

Rysunek 2. Sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

Koszty całkowite wdrażanego systemu 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że całkowity koszt wdrożenia systemu gospodarki odpadami 
w gminie Sosnówka, w kształcie proponowanym w niniejszym planie wyniesie w latach 2004-2007 
około 1,0 mln zł. 

Wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko 
W wyniku realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka nastąpi 

uporządkowanie gospodarki odpadami oraz złagodzenie uciążliwości dla środowiska, które wynikają 
z obecnych rozwiązań. Szczegółową analizę przewidywanych zmian w stanie środowiska w związku 
z realizacją konkretnych działań przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Zmiana stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji 
przedsięwzięć ujętych w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka 

Przedsięwzięcie Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko  

Likwidacja dzikich składowisk 
odpadów 

Eliminacja zanieczyszczeń gleb, wód powierzchniowych i wód 
podziemnych, poprawa stanu sanitarnego terenów wiejskich, poprawa 
krajobrazu, rekultywacja i ochrona gleb przed zanieczyszczeniami, 
ochrona wód podziemnych, 

Wprowadzenie systemu 
selektywnej zbiórki odpadów  
i kompostowania odpadów 
organicznych 

Spełnienie wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska 
Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu  
Minimalizacja ilości składowanych odpadów biodegradowalnych  

Wprowadzenie zorganizowanego 
systemu gromadzenia odpadów 

Właściwy sposób unieszkodliwiania odpadów.  
Możliwość selektywnej zbiórki odpadów.  
Likwidacja nielegalnego składowania odpadów. 

Utworzenie gminnego punktu Spełnienie wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska. 
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Przedsięwzięcie Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko  
zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
wielkogabarytowych, 
budowlanych 

Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu. 
Zapewnienie właściwego sposobu zagospodarowania 
i unieszkodliwienia odpadów 

Właściwa gospodarka odpadami 
zawierającymi azbest Eliminacja zagrożeń środowiska (emisja pyłów, zanieczyszczenie gleb) 

Proponowany system gospodarki odpadami zgodny z PGO dla gminy Sosnówka będzie 
znacznie różnił się od obecnie funkcjonującego. Wszystkie grupy odpadów strumienia komunalnego 
zostaną potraktowane ze szczególną uwagą (dotyczy odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i 
niebezpiecznych).  

Realizacja określonych w Planie celów i zadań wpłynie na zmniejszenie oddziaływania 
odpadów na środowisko w wyniku: 

1. maksymalizacji odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji opakowaniowych odpadów, 
budowlano-remontowych, wielkogabarytowych) odpadów biorozkładalnych, 

2. znacznego ograniczenia masy odpadów deponowanych na składowiskach a zwłaszcza 
odpadów rozkładalnych, 

3. selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwiania. 
Spełnienie celów i zadań określonych w Planie zgodnie z określonymi w polskim prawodawstwie 
wymogami ochrony środowiska zagwarantuje, że nie wystąpi negatywne oddziaływanie PGO na stan 
środowiska w gminie Sosnówka. 

Monitoring i ocena wdrażania planu 
Monitorowanie realizacji planu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności podejmowanych 

przedsięwzięć oraz szybkie i elastyczne reagowanie na nieprawidłowości. Podstawą właściwego 
systemu monitoringu i oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na 
wskaźnikach wyjściowych (miernikach) stanu środowiska przed wprowadzeniem Planu i w trakcie jego 
realizacji. Przedstawiona poniżej (tabela 7) 
przykładowa lista wskaźników może w dobry sposób określać i oceniać wdrożenie celów i zadań PGO 
dla gminy Sosnówka. 

Tabela 7. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka 

Wskaźnik Wartość 
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/ 221,3 Mg 
Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 3,32 Mg 
Ilość usuniętych odpadów komunalnych 369 Mg 
Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów 100% 
Ilość zebranych selektywnie składników b.d. 
Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji  b.d. 
Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji 100% 
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych  0% 
Ilość odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwionych przez składowanie 100% 
Ilość wytworzonych osadów ściekowych 3 Mg 
Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie 100% 
Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze 0% 
Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym 0% 
Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi 0% 
Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych przez składowanie 0% 
Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwionych innymi metodami niż 
składowanie 0% 

Liczba potencjalnych „dzikich składowisk” b.d. 

W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności realizacji Planu Gospodarki 
Odpadami, a w oparciu o tę ocenę możliwe będzie aktualizowanie Planu. 

 


