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10.

WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
SKUTKÓW WDROśENIA PLANU

Głównym celem polityki gospodarki odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu „u źródła”,
następnie wykorzystywanie ich, a w przypadku, gdy nie jest to moŜliwe, unieszkodliwianie
ich w inny sposób niŜ składowanie. Najbardziej pasywnym, niepoŜądanym przejawem takiej
gospodarki jest unieszkodliwianie odpadów przez ich składowanie.
W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalnych zagroŜeń dla środowiska i zdrowia
wynikających z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Krakowa sformułowane
zostały następujące wnioski:
1. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat gospodarka odpadami, a szczególnie
odpadami komunalnymi – była dziedziną zaniedbaną w aspekcie wdraŜania
nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów – zgodnych
z wymogami ochrony środowiska. W efekcie tego zdecydowana większość odpadów
trafiała na składowiska, które w szeregu przypadkach zagraŜały wodom podziemnym
i powierzchniowym, powodowały uciąŜliwości dla powietrza atmosferycznego,
zanieczyszczały gleby i niekorzystnie wpływały na krajobraz.
2. Niepokojącym zjawiskiem w przypadku składowania zmieszanych odpadów
komunalnych jest zawartość w nich odpadów niebezpiecznych. Do tej pory
selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów
komunalnych jest w Krakowie prowadzone w niewielkich ilościach. Rozwój ich
selektywnego gromadzenia przewidziany w Planie jest bardzo waŜnym działaniem,
gdyŜ mimo, Ŝe odpady niebezpieczne w odpadach zmieszanych stanowią zaledwie
około 0,5% masy, to ich szkodliwość dla środowiska, zwłaszcza wodnego, jest
znacząca, stąd ich składowanie jest niezgodne z prawem.
3. WaŜnym przedsięwzięciem w planie gospodarki odpadami komunalnymi jest
ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji. Poziomy wymagane
do redukcji ze składowania reguluje Dyrektywa 1999/31/WE oraz ustawa o odpadach.
Odpady ulegające biodegradacji powodują największe negatywne skutki dla
środowiska, składowane – emitują zanieczyszczenia do wód i powietrza, powodują
emisję gazów wysypiskowych, są źródłem odorów, rozprzestrzeniania się
mikroorganizmów, Ŝerowania ptactwa i gryzoni. Dlatego stopniowa eliminacja tych
odpadów ze składowania przyczyni się do poprawy środowiska wodnego, powietrza
i gleb w otoczeniu składowisk.
4. Niepokój budzi jednak ciągle niewystarczająca moc przerobowa obiektów
przetwarzających odpady typu organicznego. Kompostownie na terenie miasta mogą
osiągnąć moc przerobową na poziomie 25 tys. Mg/rok. Nie jest to wystarczająca ilość
zabezpieczająca przerób wszystkich zebranych odpadów biodegradowalnych. Stąd
konieczne będzie korzystanie z kompostowni znajdujących się w innych miastach.
5. Zwrócić naleŜy uwagę na konieczność doboru technologii sprawdzonych,
spełniających wymogi BAT. W przypadku instalacji biologicznego przetwarzania
odpadów istotnym elementem w planowaniu jest zapewnienie uzyskiwania produktu
bezpiecznego dla środowiska. Kompost nie spełniający prawnych wymagań moŜe
wtórnie zanieczyszczać środowisko.
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6. W przypadku metod termicznego przekształcania odpadów komunalnych zapewnić
naleŜy najnowocześniejsze rozwiązania, gwarantujące uzyskanie dopuszczalnych
prawem norm zanieczyszczeń powietrza. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zastosowanie
nowoczesnych technologii termicznego przekształcania odpadów jako rozwiązań
preferowanych przez UE jest nieodzowne dla zagwarantowania wymaganych
poziomów redukcji składowania odpadów, a tym samym poprawy w znaczącym
stopniu efektów dla środowiska.
7. Pamiętać bowiem naleŜy, Ŝe zanieczyszczenie wód podziemnych poprzez
niekontrolowane składowanie odpadów, dzikie składowiska, wieloletnie
oddziaływanie składowisk bez zastosowanych zabezpieczeń prowadzi często do
nieodwracalnych skutków ekologicznych.
8. Poza ujęciem strategicznym prognoza analizuje takŜe potencjalne oddziaływania na
środowisko poszczególnych planowanych w PGO działań.
9. W wyniku wdroŜenia załoŜeń „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Krakowa –
plan na lata 2008-2011 oraz perspektywa na lata 2012-2015” wystąpią cztery
podstawowe rodzaje oddziaływania na środowisko:
− oddziaływanie pozytywne związane z funkcjonowaniem i planowanym rozwojem
systemu selektywnego zbierania odpadów (surowców wtórnych oraz odpadów
biodegradowalnych,
niebezpiecznych,
wielkogabarytowych
i
remontowobudowlanych),
− oddziaływanie związane z funkcjonującymi na terenie miasta obiektami,
− oddziaływanie związane z planowanymi na terenie miasta inwestycjami związanymi z
gospodarką odpadami,
− oddziaływanie związane z transportem odpadów do mających powstać na terenie
miasta punktów zbierania oraz instalacji do przetwarzania odpadów.
10. WdroŜenie załoŜeń Planu spowoduje poprawę stanu czystości środowiska w mieście,
zwłaszcza w zakresie stanu powierzchni ziemi i czystości środowiska wodnego oraz
zauwaŜalną, wyraźną poprawę ekologicznych warunków Ŝycia ludzi w mieście.
11. Funkcjonowanie i rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów oraz planowane
inwestycje w sektorze gospodarki odpadami nie spowodują negatywnego
oddziaływania na uŜytkowe zasoby środowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do
zasobów wodnych, poprawią ich jakość.
„Prognozę oddziaływania na środowisko realizacji Planu Gospodarki odpadami dla Miasta
Karkowa – plan na lata 2008-20911 oraz perspektywa na lata 2012-2015” przedstawia
załącznik 10-1.
Zakres prognozy jest określony w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) (art. 51 ust. 2). Jednocześnie umowa obowiązująca
wykonawcę precyzuje problemy, jakie powinny być przedmiotem prognozy. Zgodnie z
ustawą i z tekstem umowy przyjęto układ treści prognozy wprost odpowiadający
wymaganiom zapisanym w ww. ustawie.
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