PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE
z zakresu opiniowania projektu dokumentu „Planu gospodarki odpadami dla Miasta
Krakowa – plan na lata 2008-2011 oraz perspektywa na lata 2012-2015” oraz
sporządzonej do niego „Prognozy oddziaływania na środowisko” i udziału społeczeństwa
w opracowywaniu dokumentów.
Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), art. 100 ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019), art. 54 ust. 1,
art. 57 pkt. 2, art. 58 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz zarządzeniem
Nr 1928/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2007 r. w sprawie powołania
Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie
Miasta Krakowa, , projekt opracowanego „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa
– plan na lata 2008-2011 oraz perspektywa na lata 2012-2015” wraz ze sporządzoną
do niego „Prognozą oddziaływania na środowisko” został poddany ocenie i weryfikacji przez
podmioty opiniujące (Marszałka Województwa, Przewodniczącego Rady Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Górnej Wisły, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) oraz Radę Programową ds. Gospodarki
Odpadami Miasta Krakowa. Do projektu niniejszego opracowania odniósł się równieŜ
Wydział Kształtowania Środowiska i Biuro Infrastruktury Miasta. Projekt opracowania
ze strony podmiotów opiniujących zaopiniowany został pozytywnie, w tym ze strony
Marszałka Województwa pozytywnie z uwagami, a ze strony Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego pozytywnie po uwzględnieniu trzech warunków. Do projektu
dokumentu przedłoŜone zostały takŜe uwagi ze strony członków Rady Programowej
ds. Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa. Zdecydowana większość wniesionych uwag
została uwzględniona, a projekt dokumentu w oparciu o nie został zweryfikowany
i poprawiony.
Zgodnie z art. 39 – 43 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), projekt
dokumentu poddany został szerokiej konsultacji społecznej [Biuletyn Informacji Publicznej,
www.dialogspoleczny.krakow.pl i forum dialogu społecznego, www.ekocentrum.krakow.pl,
dwutygodnik miejski KRAKÓW.PL (Nr 10(31), 27 maja 2009)]. W trakcie konsultacji
społecznych projektu Planu w terminie wpłynęły uwagi od dwóch wnioskodawców
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do udziału społeczeństwa. Uwagi w duŜej mierze dotyczyły m.in. kwestii związanych
z realizacją inwestycji, jaką jest Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, rynku obrotu
surowców wtórnych i ich zbiórki, przyjętych w opracowaniu poziomów selektywnego
zbierania odpadów, sformułowania wymiernych celów prowadzonych działań edukacyjnych.
Wszystkie uwagi, które wpłynęły w terminie zostały rozpatrzone i udzielona została
odpowiedź wnioskodawcom.

Do poddanego do procedowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami
(I czytanie – 17.06.2009 r., II czytanie – 1.07.2009 r.) zostały wprowadzone dwie poprawki
z jedenastu zgłoszonych przez jednego z Radnych Rady Miasta Krakowa. Dnia 1 lipca 2009 r.
Rada podjęła uchwałę nr LXXVIII/998/09 przyjmującą „Plan gospodarki odpadami dla
Miasta Krakowa – plan na lata 2008-2011 oraz perspektywa na lata 2012-2015”.
W przyjętym PGO zaproponowano na lata 2008 - 2012 system „przejściowy” gospodarki
odpadami komunalnymi, natomiast na lata 2013-2015 zaproponowano do wyboru dwa
warianty systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Krakowa:
•

System „przejściowy” zakłada prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi
w oparciu o istniejącą na terenie miasta infrastrukturę związaną z odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów (składowisko, sortownie, kompostownie)
do czasu uruchomienia w 2013 r. instalacji przewidzianych w ramach realizacji
Wariantu I lub Wariantu II.

•

Wariant I zakłada prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu
o istniejącą na terenie miasta infrastrukturę związaną z odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów (składowisko, sortownie, kompostownie) oraz budowę
i funkcjonowanie od 2013 r. Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania
Odpadów (ZMBPO) wraz z instalacją do termicznego przekształcania wydzielonej frakcji
o wysokiej wartości opałowej,

•

Wariant II zakłada prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu
o istniejącą na terenie miasta infrastrukturę związaną z odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów (składowisko, sortownie, kompostownie) oraz budowę
i funkcjonowanie od 2013 r. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO).

Zaproponowane wariantowe rozwiązania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
wynikają z konieczności:
•
•

osiągnięcia redukcji ilości odpadów biodegradowalnych podlegających unieszkodliwianiu
poprzez składowanie
zakazu od dnia 1 stycznia 2013 r. składowania odpadów z grupy 20, dla których ciepło
spalania wynosi powyŜej 6 MJ/kg suchej masy (s.m.), wartości ogólnej węgla całkowitego
(TOC) która nie powinna przekroczyć 5 % s.m. a straty przy praŜeniu – 8% s.m.,

Analiza porównawcza wykazała, Ŝe gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa
powinna być realizowana w oparciu o Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów zgodnie
z proponowanym Wariantem II. W przypadku realizacji Wariantu II powstająca ilość
odpadów do składowania jest zasadniczo mniejsza, co skutkuje znacznym przedłuŜeniem
Ŝywotności składowiska „Barycz”.
Metody i częstotliwość przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień
dokumentu, a takŜe ustalenia z zakresu oddziaływania na środowisko zostały przyjęte na
podstawie opracowanej Prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszego dokumentu.

