Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Moszczenica na lata 2010 - 2013

2010

Spis treści
1.

Wstęp ............................................................................................................................... 3

2.

Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania projektu gminnego Planu Gospodarki
Odpadami na środowisko ................................................................................................ 3

3.

Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami ............................................................................. 5

4.

Diagnoza stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu ............................................................................ 9

5.

Diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem ............................................................................................................ 12

6.

Identyfikacja problemów ochrony środowiska istniejących z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych ........ 13

7.

Identyfikacja celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym lub krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowania dokumentu .......................................................... 14

8.

Identyfikacja przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko ................... 22
8.1.

Pozytywne ............................................................................................................................. 23

8.2.

Negatywne: ............................................................................................................................ 24

8.3.

Wnioski ................................................................................................................................. 27

9.

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu .......................................................................................... 28

10.

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do
tego wyboru, w tym takŜe wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy ............................................... 29

11.

Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień
projektowanego dokumentu. ......................................................................................... 30

12.

Informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko .................... 31

13.

Streszczenie ................................................................................................................... 31

2

1. Wstęp

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) plany gospodarki odpadami wymagają
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez właściwy organ
administracji odbywa się w oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko”.
Głównym celem dokumentu jest identyfikacja oddziaływania na środowisko realizacji
załoŜeń Planu gospodarki odpadami.
Zakres Prognozy zgodny jest z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), pismem
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi znak PWIS-NS-OZNS072/83/10 1051 z dn. 27.08.2010 r. oraz pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi znak RDOŚ-10-WSI-o-6625/439/2010/js z dn. 31.08.2010 r.

2. Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania projektu gminnego Planu
Gospodarki Odpadami na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona na podstawie art. 51 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227), zgodnie, z którym:
1. zawiera:
 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzeniu prognozy,
 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia,
 informacje o trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,
 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
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2. określa, analizuje, ocenia:
 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
istotne problemy z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby,
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu,
 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe,

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a takŜe na środowisko, a
w szczególności na: róŜnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materiale, z uwzględnieniem zaleŜności

między tymi elementami środowiska i

miedzy oddziaływa nianiami na te elementy,
3. przedstawia:
 rozwiązania

mające

na

celu

zapobieganie,

ograniczenie

lub

kompensacje

przyrodniczą, negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu na cele i przedmiot ochrony
obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Stan systemu gospodarowania odpadami (aktualny i prognozowany) wraz z kierunkami
działań poddano analizie oraz odniesiono do stanu środowiska na terenie Gminy
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Moszczenica. Na tej podstawie identyfikowano moŜliwe skutki oddziaływania na
środowisko realizacji załoŜeń Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica.

3. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Moszczenica został sporządzony w sposób zgodny z
Polityką Ekologiczną Państwa oraz wymogami określonymi w ustawie o odpadach i
rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.
Plan gospodarki odpadami uwzględnia równieŜ ustalenia Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami 2010 oraz zapisów zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Łódzkiego.
Plan Gospodarki Odpadami stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Moszczenica.
Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika, iŜ w gminie wzrasta udział
mieszkańców objętych zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, wzrasta ilość
zbieranych selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych, papieru, szkła oraz brak jest systemu
selektywnego gromadzenia wybranych rodzajów odpadów (odpadów niebezpiecznych – w
tym zuŜytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów ulegających biodegradacji
oraz odpadów budowlanych i wielkogabarytowych); wymienia działania zmierzające do
poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami i systemy gospodarowania odpadami:


działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,



działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,
transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,



działania

zmierzające

do

redukcji

ilości

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów,


działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi,



działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami azbestowymi.

W projekcie Planu Gospodarki Odpadami wymienia się następujące propozycje w celu
doskonalenia systemu gospodarki odpadami:
Cel:
 Objęcie

zorganizowanym

systemem

odbierania

odpadów

komunalnych

100%

mieszkańców gminy Moszczenica do końca 2010 roku.
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Działania:
-

Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów. W tym
celu moŜna wykorzystać między innymi program edukacyjny zawarty w załączniku do
niniejszego planu.

-

Zwiększenie nadzoru przez gminę Moszczenica nad spełnieniem wymogów określonych
w zezwoleniach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

-

Zwiększenie przez gminę kontroli i egzekwowania obowiązku posiadania pojemników i
umów na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

Cele:
 Objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji do roku 2010 tak w systemie kompostowni przydomowych jak
i w systemie kompostowania w zorganizowanych, zbiorowych kompostowniach.
 Zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska,
a szczególnie ulegających biodegradacji zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
Działania:
-

Propagowanie na terenie gminy Moszczenica stosowania metod kompostowania odpadów
ulegających

biodegradacji

we

własnym

zakresie z

uŜyciem

kompostowników

indywidualnych.
-

Prowadzenie edukacji wśród mieszkańców gminy w zakresie budowy i prowadzenia
przydomowych kompostowni.

-

Pomoc gminy w tworzeniu „sołeckich” płyt kompostowych na odpady zielone
z rolnictwa.

Cele:
 Objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze
strumienia odpadów komunalnych do roku 2010.
 Skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
Działania:
-

Stworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Moszczenica.

-

Poprawa systemu zbierania odpadów komunalnych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych poprzez akcję edukacyjno – informacyjną.

-

Poprawa systemu zbierania odpadów niebezpiecznych poprzez kontrolę składu odpadów
komunalnych przez firmy wywozowe.
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Cel:
 Do roku 2018 rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych z
remontów do odzysku, aby osiągnąć poziom odzysku: 50% w 2010 roku oraz 80% w roku
2018.
 Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów z uwzględnieniem miejsca czasowego
magazynowania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych.
Działania:
-

Prowadzenie systematycznej akcji edukacyjno – informacyjnej w zakresie zbiórki
odpadów budowlanych i wielkogabarytowych.

-

Organizacja skutecznego systemu odbioru i przyjmowania odpadów budowlanych
i wielkogabarytowych.

Cel:
 Sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska do roku 2032 zgodnie z harmonogramem
przyjętym w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Moszczenica.
Działania:
-

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej.

-

Nadzór nad prawidłową realizacją opracowanego dla gminy Moszczenica Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest.

Cele:
 Objęcie

wszystkich

mieszkańców

systemem

selektywnego

zbierania

odpadów

opakowaniowych do końca 2010 roku,
 Propagowanie i wdraŜanie systemu segregacji odpadów „u źródeł”,
 Osiągnięcie załoŜonych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2014 określonych w
ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.
Działania:
-

Rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych o pełne wprowadzenie
selektywnej zbiórki „u źródeł”, co przyczyni się do osiągnięcia rocznych poziomów
odzysku i recyklingu wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
opłacie produktowej i depozytowej,

-

Wzmocnienie kontroli systemu zbiórki odpadów opakowaniowych przez sprawdzenie
zgodności działania firm odbierających odpady od właścicieli nieruchomości z wydanymi
zezwoleniami,
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Zintensyfikowanie działań dotyczących edukacji ekologicznej społeczeństwa gminy

-

Moszczenica

poprzez

działania

promujące

selektywne

zbieranie

odpadów

opakowaniowych.
Opracowana prognoza zmian w gospodarce odpadami wskazuje, Ŝe w nadchodzących latach,
będzie moŜna obserwować powolny wzrost ilości odpadów wytwarzanych w gminie, z
okresowymi zmianami zaleŜnie od rodzaju odpadów oraz koniunktury gospodarczej
kraju/województwa/powiatu/gminy i związanych z tym postaw konsumenckich mieszkańców.
Proponowany docelowy system gospodarki odpadami w gminie polega na zorganizowanym
odbiorze wytwarzanych odpadów w celu odzysku i/lub unieszkodliwiania wybranych
rodzajów odpadów, dla których w Planie Krajowym ustalono określone poziomy.
Proponowany system wskazuje równieŜ zlokalizowanie na terenie gminy Gminnego Punktu
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko jest jednym z
najwaŜniejszych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami. Dla potrzeb
realizacji tego zadania w Planie określono harmonogram działań ze wskazaniem sposobu ich
realizacji:
Lp.
1
2

3

4

Zadania
Objęcie 100% mieszkańców gminy odbiorem odpadów komunalnych
Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami
odpadów
Usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące działania
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym odpadów ulegających
biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych występujących w masie odpadów
komunalnych), przetwarzania odpadów w celu przygotowania ich do odzysku lub
unieszkodliwiania
Rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych, budowlanych
i wielkogabarytowych
z gospodarstw domowych

Okres
realizacji
2010
2010-2017

2010-2017
2010-2017
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Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów

2010-2011

6

Tworzenie zakładów zagospodarowania odpadów

2010-2017

7

Likwidacja tzw. „dzikich składowisk odpadów”

2010-2017

8

Usuwanie wyrobów azbestowych

2010-2017

9

Przystosowanie składowiska odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów

10

Opracowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

2012-2015

11

Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami

Cyklicznie
co dwa lata

2010
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Monitoring i ocena realizacji ustaleń planu będzie oparta na analizie ilości zebranych,
odzyskanych, unieszkodliwianych i składowanych odpadów w odniesieniu do wskaźników
wojewódzkich i krajowych. Cele krótkoterminowe weryfikowane będą, co 2 lata, natomiast
długoterminowe, co 4 lata.
Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla gminy zgodny jest z Polityką Ekologiczną Państwa,
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planem gospodarki odpadami dla województwa
łódzkiego, Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu piotrkowskiego – uwzględniono w nim
cele i zadania przewidziane w w/w dokumentach. W projekcie uwzględniono równieŜ zapisy
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

4. Diagnoza stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu

Gmina Moszczenica według regionalizacji fizyko-geograficznej Kondrackiego leŜy w obrębie
dwóch mezoregionów: Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej.
Regionalizacja fizyczno-geograficzna regionu:
Jednostka

Nazwa jednostki

Symbol

Prowincja

NiŜ Środkowoeuropejski

31

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

318

Makroregion Wzniesienia Południowomazowieckie
Mezoregion

318.8

Równina Piotrkowska

318.84

Wysoczyzna Bełchatowska

318.81

Główną jednostką tektoniczną występującą na obszarze gminy jest kredowa Niecka Łódzka.
Formę tę tworzą przede wszystkim wapienie, wapienie margliste i margle. Na stropie
mezozoiku, zalegającego na głębokości 50 – 70 m ppt., znajdują się osady trzeciorzędowe (ił,
Ŝwir kwarcowy). Teren gminy w całości pokryty jest zwartą pokrywą trzeciorzędową o
miąŜszości 57 – 81 m. Reprezentują ją utwory zlodowacenia południowopolskiego (gliny
zwałowe zwarte i piaszczyste z przewarstwieniami mułków i iłów) zalegające głębiej, oraz
utwory zlodowacenia środkowopolskiego (gliny zwałowe zanieczyszczone marglem)
występujące juŜ na powierzchni. MiąŜszość tych osadów wynosi 0 – 2 m. Utwory
powierzchniowe miejscami pokryte są warstwami utworów piaszczysto-Ŝwirowych i
piaszczystych.
Obszar gminy Moszczenica jest przede wszystkim płaskim lub lekko falisty, z występującymi
lokalnie pagórkami. Ponadto teren gminy przecina dolina rzeki Moszczanki i jej dopływów.
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Na obszarze gminy przewaŜają gleby kwaśne klas: IIIa, IIIb i IVa, są to gleby wytworzone z
glin słabo spiaszczonych, z pyłów na glinach oraz częściowo na piaskach (pseudobielice,
gleby brunatne). Mniejszy procent stanowią gleby klasy IVb, wykształcone na piaskach
strukturalnych i glinach spiaszczonych. Najmniejszy ułamek stanowią gleby klas V i VI.W
dolinach rzek i obniŜeniach terenu występują gleby pochodzenia organicznego - torfowego
oraz mułowo-torfowego, czarne ziemie, mady lekkie i bardzo lekkie, stanowiąc trwałe uŜytki
zielone – łąki i pastwiska o bonitacji od klasy III do VI z dominacją klasy IV.
Biologiczną róŜnorodność obszaru gminy Moszczenica podtrzymują przede wszystkim tereny
wilgotnych łąk, torfowisk i lasów bagiennych połoŜonych w dolinach rzek: Moszczanki,
Rakówki i Wolbórki. Lasy stanowią niewielki odsetek ogólnej powierzchni gminy, zaledwie
12,3 %. Na terenie gminy Moszczenica nie występują obszary przyrodnicze objęte prawną
ochroną przyrody w postaci parków krajobrazowych bądź rezerwatów przyrody. Jedynymi
obiektami przyrodniczymi chronionymi są: pomniki przyrody (we wsi Srock), uŜytki
ekologiczne (UŜytek Ekologiczny „Moszczanka”) i parki zabytkowe (w Kiełczówce,
Moszczenicy, Raciborowicach, Rękoraju). Obszar gminy sąsiaduje tylko z Sulejowskim
Parkiem Krajobrazowym, który naleŜy do duŜych kompleksów o wyjątkowych walorach
przyrodniczych.
Obszar gminy Moszczenica leŜy w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401.
Poziom wodonośny wód jest czwartorzędowy.
Gmina Moszczenica leŜy w zasięgu łódzkiego subregionu klimatycznego.
Zgodnie z podziałem polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne analizowany obszar naleŜy do
dzielnicy łódzkiej charakteryzującej się typowym dla obszarów

Polski przejściowością

klimatu. PrzewaŜają w niej zachodnie i południowo-zachodnie kierunki wiatrów, a najwyŜsze
opady przypadają na miesiące letnie.
Warunki klimatyczne charakterystyczne dla subregionu łódzkiego, w którym połoŜona jest
gmina Moszczenica to:


średnia temperatura stycznia: -2,50C,



średnia temperatura lipca: +180C,



średni czas trwania zimy : 80 dni,



średni czas trwania lata: 85-90 dni,



średnia roczna suma opadów: 500-600 mm,



długość okresu wegetacyjnego: 210-220 dni,



dominujące kierunki wiatru: W, SW.
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Lokalne warunki klimatu moŜna scharakteryzować następująco:


Dolina rzeki Moszczanki i Rakówki posiada szczególnie niekorzystne warunki
klimatyczne (termiczne i wilgotnościowe) w związku z bardzo płytkim zaleganiem wód
gruntowych i podmokłościami. Występuje tu duŜe prawdopodobieństwo zalegania
przygruntowych przymrozków i mgieł, stagnacja wilgotnego i suchego powietrza,
niedostateczne przewietrzanie i inwersje temperatury. Są to tereny niewskazane dla
zabudowy

mieszkaniowej,

dlatego

przeznaczone

są

w

dotychczasowej

formy

zagospodarowania (trwałe uŜytki zielone).


Płaskie wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe posiadające dobre warunki solarne,
wietrzne i wilgotnościowe są predysponowane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.



Kompleksy leśne charakteryzujące się wysokimi swoistymi warunkami klimatycznymi
niewielkimi wahaniami temperatury, znaczną zacisznością, podwyŜszoną wilgotnością –
wpływają dodatnio na klimat terenów przyległych, podnosząc ich walory krajobrazowe i
zdrowotne.

Wnioski monitoringu stanu środowiska (2006-2008 rok):


gmina Moszczenica, ze względu na monitoring jakości powietrza, naleŜy do strefy
piotrkowsko - radomszczańskiej, która pod względem klasyfikacji stref z uwzględnieniem
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, benzenu, benzenu(a)piranu, arsenu, kadmu,
niklu, ołowiu naleŜy do strefy C (ze względu na ponadnormatywne stęŜenia pyłu PM10);



wg monitoringu wód w ostatnich latach rzeka Moszczanka kwalifikowana była od V do
III klasy jakości, ostatni wynik – 2009 r. – III klasa – badania w punkcie pomiarowym
Godaszewice;



wg badań wody podziemne (punkt pomiarowy w Moszczenicy) zakwalifikowano do III
klasy jakości;



nie prowadzono badań stanu klimatu akustycznego oraz promieniowania pól
elektromagnetycznych;



z badań przeprowadzonych na terenie powiatu piotrkowskiego wynika, Ŝe na obszarze
gminy Moszczenica, przewaŜają gleby III i IV klasy .

Skutki braku realizacji załoŜeń Planu:


zwiększanie ilości odpadów składowanych,



wzmoŜone emisji odorów i biogazy,



mieszanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych,



zwiększanie się ilości „dzikich wysypisk”,
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brak rozwoju systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów,



niewłaściwe postępowanie z odpadami przez mieszkańców (np. spalanie we własnych
piecach),



brak wyeliminowania wyrobów zawierających azbest.

Wpływ braku realizacji załoŜeń planu na środowisko przyrodnicze i ludzi:


wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza ( w tym dioksan, włókien azbestowych),



przedostawanie

się

zanieczyszczeń

(np.

metali

cięŜkich,

zanieczyszczeń

mikrobiologicznych) do wód powierzchniowych i podziemnych,


wzrost zanieczyszczeń gleby ( np. wzrost zakwaszenia, który wpływa na kumulowanie się
metali cięŜkich w glebie),



degradacje gleb uprawnych,



wzrost zuŜycia surowców naturalnych,



dewastacja siedlisk naturalnych,



dewastacja walorów krajobrazowych gminy,



wzrost zagroŜenia dla zdrowia ludzi.

PowyŜsze przewidziano równieŜ w Prognozie oddziaływania na środowisko planu gospodarki
odpadami województwa łódzkiego.

5. Diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Generalnie znaczące oddziaływania pozytywne dotyczą obszaru całej gminy, stąd diagnoza
stanu środowiska obszarów przez nie objętych, równieŜ zawiera się we: wnioskach
monitoringu stanu środowiska, w którego zakresie badano: powietrze, opady atmosferyczne,
wody powierzchniowe i podziemne (rozdział 4).
Natomiast ewentualne znaczące negatywne oddziaływania na środowisko związane są z
budową Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).
Prace te obejmowałyby rejon terenów zabudowy zagrodowej. Charakterystycznym
elementem tego środowiska jest roślinność antropogeniczna. Przede wszystkim uprawy zbóŜ,
ziemniaki, pospolite uprawy ogródków przydomowych, drzewa owocowe.
Elementem szaty roślinnej jest równieŜ obecność roślin synantropijnych (zbiorowiska
roślinne i gatunki roślin towarzyszące człowiekowi – nie uprawiane, często niechciane i
zwalczane, spontanicznie wchodzą do upraw – chwasty, zarastają pobocza dróg, podwórza –
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rośliny ruderalne, wśród nich wyróŜnia się apofizy – rodzimego pochodzenia i an tropofity –
obcego pochodzenia) takich jak np.: pokrzywa zwyczajna, komosa biała, tasznik pospolity,
bieluń dziędzierzawa, podbiał pospolity.
Fauna dziko Ŝyjąca reprezentowana jest przez pospolite ptactwo: szpaki, wróble, jaskółki,
sroki oraz pospolite gryzonie synantropijne: kret, mysz domowa, mysz polna, norniki.

6. Identyfikacja problemów ochrony środowiska istniejących z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych

ZagroŜenia dla środowiska jakie mogą wystąpić w gminie mogą mieć swoje źródła przede
wszystkim w działalności człowieka: transport, energetyka, rolnictwo. Takie bowiem
zagroŜenia pochodzenia naturalnego jak: wichury, opady nawalne, powodzie, nie występują z
częstotliwością, która wymagałaby podjęcia specjalnych działań zapobiegawczych.
Obszar gminy nie naleŜy równieŜ do terenów zagroŜonych w wyniku działalności
przemysłowej.
Z punktu widzenia projektu PGO dla gminy istotnym problemem jest takŜe sposób
zagospodarowania strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Większość odpadów
trafia na składowisko odpadów, jedynie nieznaczna ich część jest zbierana selektywnie i
przekazywana do odzysku. Obecny system gospodarki odpadami w gminie nie jest w stanie
zapewnić spełnienia wszystkich przyszłych wymogów prawnych dotyczących poziomów
odzysku surowców wtórnych i ograniczenia składowania odpadów komunalnych, szczególnie
frakcji ulegającej biodegradacji.
Problemy ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami zidentyfikowane na terenie
gminy:


Zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych.



Brak efektywnego wprowadzenia selektywnej zbiórki „u źródeł”.



Niska efektywność w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek
organizacyjnych do realizacji gospodarki odpadami komunalnymi.



Niedostateczny stan świadomości ekologicznej społeczeństwa.



Brak

prowadzenia

segregacji

odpadów

niebezpiecznych,

budowlanych

i

wielkogabarytowych.
Nadal niedostateczna jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, co równieŜ jest przyczyną
braku znaczących postępów w selektywnej zbiórce odpadów.
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Podstawowym elementem prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami
jest objęcie wszystkich mieszkańców system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz selektywną zbiórką; są to niezbędne czynniki do wyeliminowania
niewłaściwego postępowania z odpadami (szczególnie spalania przez mieszkańców w
przydomowych kotłowniach, powstawania „dzikich wysypisk”), które w konsekwencji mają
udział w:


zanieczyszczaniu terenów zielonych, szczególnie lasów,



zanieczyszczaniu wód, gleb, atmosfery,



dewastacji krajobrazu.

7. Identyfikacja celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym lub krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowania dokumentu

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010
Główne załoŜenia polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami zostały określone
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, który za główne cele wskazuje:


utrzymanie tendencji oddzielania wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyraŜonego w PKB,



zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymogami ochrony środowiska,



zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,



zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk nie spełniających
wymagań technicznych,



wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,



stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i
gospodarce odpadami w Polsce.

Cele nadrzędne wskazane w KPGO 2010 w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi:


objęcie

zorganizowanym

systemem

zbierania

odpadów

komunalnych

100%

mieszkańców, najpóźniej do końca 2007 r.,


zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów najpóźniej do końca 2007 r.,
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zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów: do 2010r. nie więcej niŜ 75%, do 2013r. nie więcej niŜ 50% oraz
do 2020r. nie więcej niŜ 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.,



zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 85%
wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,



zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na
których są składowane odpady komunalne do końca 2014 r..

Cele nadrzędne wskazane w KPGO 2010 w zakresie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi:


całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010r. oraz likwidację do
2011r. odpadów zawierających PCB o stęŜeniu poniŜej 50ppm,



w latach 2007-2018 utrzymanie poziomu od zysku olejów odpadowych na poziomie co
najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%,

 osiągnięcie zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej poziomów odzysku i recyklingu zuŜytych baterii i
akumulatorów w latach 2007-2009 oraz w latach 2010-2018 osiągnięcie poziomów
zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i
akumulatorów oraz zuŜytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę
91/157/EWG (Dz.U. WEL 266 z 26.9.2006r.),
 w latach 2007-2018 podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów
medycznych i weterynaryjnych,
 zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontaŜu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich składowania,
 osiągnięcie od 1 stycznia 2008r. poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości
4kg/mieszkańca/rok,
 w latach 2007-2018 sukcesywne osiąganie celów określonych w uchwalonym w dniu 14
maja 2002r. przez Radę Ministrów „Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,
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 likwidacja do 2010r. mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki
ochrony roślin, a od 2011r. likwidacja pestycydowych skaŜeń terenu spowodowanych
przez mogilniki, zagraŜających bezpieczeństwu uŜytkowych wód podziemnych oraz do
2018r.

zakończenie

likwidacji

zagroŜeń

powodowanych

przez

składowiska

poprodukcyjnych odpadów pestycydowych,
 w latach 2007-2014 rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów wybuchowych oraz
dostosowanie go do wymagań ochrony środowiska.
Cele nadrzędne wskazane w KPGO 2010 w zakresie gospodarowania odpadami pozostałymi:


w latach 2007-2018 rozbudowa systemu zagospodarowania zuŜytych opon, w tym
osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zuŜytych opon zgodnych z ustawą z dnia 11
maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,



w latach 2007-2018 rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów,
budowy i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i odzysku, aby
osiągnąć poziomy: 50% odzysku w 2010r. oraz 80% odzysku w 2018r.,



do 2018r. ograniczenie składowania osadów ściekowych, zwiększenie ilości komunalnych
osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów
przekształcanych metodami termicznymi, maksymalizacja stopnia wykorzystania
substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich
wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego,



w latach 2007-2010 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do
82% w 2010r.

oraz

zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych

poza

składowaniem do 5% w 2010r., zaś w latach 2011-2018 zwiększenie udziału odpadów
poddawanych procesom odzysku do 85% w 2018r. oraz zwiększenie udziału odpadów
unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2018r.
Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami wskazane w KPGO 2010:


identyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,



wprowadzenie i monitowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii
odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,



wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na oddziaływanie energii
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,
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weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie
uciąŜliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i
rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów prawa,



wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,



wprowadzenie instrumentów finansowych umoŜliwiających realizacje zadań w zakresie
gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących
jednostki samorządu w zakresie wykonywanie przez nie obowiązków,



wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2016
Kierunki działań w latach 2009-2012


zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.),



reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, dająca
władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu
systemu (do końca 2009 r.),



zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych oraz
odpadów, które moŜna poddać procesom odzysku,



finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i
recyklingu odpadów, a takŜe wspieranie wdroŜeń nowych technologii w tym zakresie,



dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.),



wprowadzenie

rozwiązań

poprawiających

skuteczność

systemu

recyklingu

wyeksploatowanych pojazdów,


finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzących
do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe),



realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych i
zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu
wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,



intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów
(np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych,



wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających
odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i
unieszkodliwiania odpadów,
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dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony
roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów i
kondensatorów (do końca 2010 r.).

Cele średniookresowe do 2016 r.:


utrzymanie

tendencji

oddzielenia

ilości

wytwarzanych

odpadów

od

wzrostu

gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuŜsze
okresy Ŝycia produktów itp.),


znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla
środowiska,



zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja,



sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych,
wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek
wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865),



eliminacja kierowania na składowiska zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zuŜytych baterii i akumulatorów,



pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaŜ
pojazdów wycofanych z eksploatacji,



takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych,
aby na składowiska nie trafiało ich więcej niŜ 50% w stosunku do odpadów
wytworzonych w gospodarstwach domowych.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011
Zadania krótkoterminowe przewidziane do realizacji w ramach PGOWŁ 2011:


likwidacja mogilników z województwa łódzkiego,



zamykanie składowisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska,



całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane
unieszkodliwianie

PCB

oraz

dekontaminację

lub

unieszkodliwianie

urządzeń

zawierających PCB,


dostosowanie zbierania odpadów medycznych do wymagań rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami
medycznymi Dz.U. Nr 162 poz. 1153,



umieszczenie na listach przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW zadań związanych z
oczyszczaniem i unieszkodliwianiem urządzeń zawierających PCB,
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kontrola realizacji zasobów zawartych w programach postępowania z odpadami
niebezpiecznymi wytwarzanymi w przedsiębiorstwach i decyzjach administracyjnych,



kontrola składowisk odpadów w zakresie spełniania wymagań prawnych,



opracowanie i wdroŜenie systemu selektywnego zbierania zuŜytych baterii i
akumulatorów,



aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających wyroby azbestowe,



wdroŜenie uaktualnionej bazy danych o gospodarce odpadami, której szczegółowa
koncepcja zostanie opracowana przez Ministra Środowiska,



aktualizacja planów gospodarki odpadami.

Zadania długoterminowe przewidziane do realizacji w ramach PGOWŁ 2011:


przeprowadzenie metodami bezinwazyjnymi prac poszukiwawczych ewentualnie nie
zinwentaryzowanych mogilników i terenów zanieczyszczonych przeterminowanymi
pestycydami,



rekultywację zamkniętych składowisk,



usuwanie wyrobów zawierających azbest,



zwiększenie nadzoru nad spełnieniem wymogów zezwoleń w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,



wspieranie wdraŜania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,
promocja wdraŜania systemów zarządzania środowiskowego, zwłaszcza EMAS w
przedsiębiorstwach,



usprawnianie gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące działania w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym ulegających biodegradacji oraz
odpadów

niebezpiecznych

występujących

w

masie

odpadów

komunalnych)

i

przetwarzania odpadów w celu przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania,


tworzenie zakładów zagospodarowania odpadów wyposaŜonych w infrastrukturę do
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem, ze szczególnym
uwzględnieniem metod termicznych i biologicznych oraz wystarczającą pojemnością
składowisk odpadów,



rozbudowę systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych,



wzmocnienie kontroli zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych i sposobów
postępowania z nimi,
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wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,



kontrolę postępowania z odpadami zawierającymi

substancje kontrolowane u ich

wytwórców i podmiotów zajmujących się ich zagospodarowaniem,


rozbudowę systemu zbierania olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych – małe i
średnie przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe,



rozbudowę systemu zbierania zuŜytych opon,



organizowanie i utrzymanie sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,



opracowanie i wdroŜenie systemu zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,



uwzględnienie metod termicznych do unieszkodliwiania osadów ściekowych w procesie
projektowania budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków,



prowadzenie okresowych badań ilości i morfologii powstających odpadów komunalnych,
szczególnie w odniesieniu do większych inwestycji infrastrukturalnych ubiegających się o
wsparcie finansowe ze środków publicznych,



prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów,



urealnienie opłat za składowanie odpadów w stosunku do poniesionych kosztów,



weryfikację danych o ilościach odpadów i instalacjach odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, przed ich wprowadzeniem do wojewódzkiej bazy danych o odpadach,



usuwanie odpadów z tzw. dzikich wysypisk odpadów,



zwiększenie aktywności gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych
jednostek organizacyjnych, które realizowałyby kompleksową gospodarkę odpadami
komunalnymi,



prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów,



dokształcanie administracji samorządowej w zakresie gospodarki odpadami w
szczególności wydawania decyzji administracyjnych,



współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie gospodarki odpadami,
propagowania najlepszych dostępnych technik BAT, w tym technologii pozwalających na
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego
ich przekształcania, czystszych technologii i działań zapobiegających powstawaniu
odpadów,
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uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub
substancje pochodzące z recyklingu odpadów,



nadzór nad wprowadzeniem do programów szkolnych zagadnień dotyczących gospodarki
odpadami

(problematyka

zapobiegania

wytwarzania

odpadów

oraz

właściwego

postępowania z odpadami).
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Cele:


usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;



minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
na terytorium kraju;



likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Ponadto Program przewiduje:


do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie
rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,



utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do
monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,



podjęcie prac legislacyjnych umoŜliwiających egzekwowanie obowiązków nałoŜonych na
podmioty fizyczne i

prawne oraz

zasilanie danymi

elektronicznego

systemu

monitorowania realizacji Programu,


zwiększenie zaangaŜowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

Zawarte w powyŜszych dokumentach cele zgodne są z zapisami przyjętych dyrektyw i
dokumentów Unii Europejskiej.
Głównym celem opracowanej koncepcji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Moszczenica
jest spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa
polskiego, prawa lokalnego oraz planów wyŜszego szczebla to jest: Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami 2010, Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011.
Biorąc pod uwagę zapisy Planu Gospodarki Odpadami oraz odnosząc je do wyŜej
przedstawionych zapisów innych dokumentów strategicznych, stwierdza się zgodność jego
zapisów i integralność z celami i kierunkami innych strategii dotyczących odpadów
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, jak równieŜ wyrobów zawierających azbest.
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8. Identyfikacja przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko
Przede wszystkim istotnym jest, Ŝe szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko
poszczególnych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko moŜliwa jest na
etapie wydawania decyzji środowiskowej; głównym celem jest odniesienie treści dokumentu
do zasad zrównowaŜonego rozwoju.
Zasadnym jest przedstawienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków realizacji
niniejszego dokumentu (bądź teŜ braku tych skutków).
Oddziaływanie:
+ pozytywne
- negatywne
0 neutralne

Powietrze
atmosferyczne

Wody
powierzchnio
we i
podziemne

Gleby

Warunki
akustyczne

Przyrodę i
obszary
chronione

Krajobraz

Zabytki

Mieszkańcy

Oddziaływanie na poszczególne komponenty

+

+

+

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

0

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+/-

+

+/-

0/-

+

+/-

+

+

+/-

+

+/-

0/-

+

+/-

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

Usuwanie wyrobów azbestowych

+

0

+

0

+

0

+

+

Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu
gospodarki odpadami

0

0

0

0

0

0

0

0

Zadania

Objęcie 100% mieszkańców gminy odbiorem
odpadów komunalnych
Prowadzenie działań – edukacyjno –
informacyjnych w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów oraz właściwego
postępowania z poszczególnymi rodzajami
odpadów
Usprawnienie gospodarki odpadami
komunalnymi obejmujące działania w
zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (w tym odpadów ulegających
biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych
występujących w masie odpadów
komunalnych), przetwarzania odpadów w celu
przygotowania ich do odzysku lub
unieszkodliwiania
Rozbudowa systemu zbierania odpadów
opakowaniowych, budowlanych i
wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych
Budowa Gminnych Punktów Zbiórki
Odpadów
Współtworzenie zakładów zagospodarowania
odpadów
Likwidacja tzw. „dzikich składowisk
odpadów”
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8.1.

Pozytywne

Realizacja Planu Gospodarki Odpadami będzie niosła za sobą przede wszystkim poprawę
stanu komponentów środowiska w tym ludzi:


poprawa współczynników odzysku surowców oraz ograniczenie ilości odpadów
lokowanych na składowiskach – zmniejszenie ilości wykorzystania surowców
naturalnych, poprzez wzrost świadomości co do celowości ich odzysku oraz rozszerzenie
moŜliwości ich segregacji w celu przygotowania do odzysku,



wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców skutkujący ograniczeniem niepoŜądanych
zachowań (np. ich spalanie w piecach domowych), zwiększenie poziomu segregacji oraz
świadomy wybór produktów i technologii minimalizujących ilości powstających odpadów
– zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, bezpośredni udział w zmniejszaniu emisji
zanieczyszczeń do powietrza, a poprzez to zmniejszenie zanieczyszczeń na pozostałe
komponenty, ograniczenie dewastacji i degradacji gleb, zanieczyszczeń do wód,
ograniczenie dewastacji siedlisk, poprawa estetyki krajobrazu,



minimalizacja ilości produkowanych odpadów skutkujące ograniczeniem kosztów
finansowych i ekologicznych ich zbiórki i unieszkodliwiania (transport, nakłady pracy i
sprzętu, sytuacje awaryjne, zapotrzebowanie na teren itp.), w wyniku kampanii
informacyjnych,



ograniczenie powstawania „dzikich wysypisk” odpadów, a w szczególności pozbywania
się w ten sposób przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych,
poprzez rozwój i „uszczelnienie” systemu oraz wzrost świadomości ekologicznej –
ograniczenie dewastacji i degradacji gleb, zanieczyszczeń do wód, ograniczenie
dewastacji siedlisk, poprawa estetyki krajobrazu,



wdroŜenie systemu monitoringu realizacji planu (wskaźniki, ewidencja umów, stałe
punkty zbierania odpadów) wpłynie korzystnie na stan środowiska poprzez umoŜliwienie
lepszej kontroli źródeł powstawania odpadów i dróg ich przepływu, dostarczy informacji
o brakach systemu oraz umoŜliwi oszacowanie pośrednich skutków środowiskowych dla
decyzji gospodarczych i planistycznych,



gmina zakłada powierzenie zadań z zakresu usuwania i zagospodarowania odpadów
wyspecjalizowanym firmom, gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa
ekologicznego – zbieranie, przetwarzanie w odpowiednio przygotowanych obiektach
spełniających standardy budowlane i emisyjne i pojemnikach, specjalistycznym sprzętem
oraz wykwalifikowanymi pracownikami,
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ograniczanie zawartości składników podlegających procesom gnilnym w odpadach
składowanych w sposób niekontrolowany przyczyni się do ochrony środowiska przed
emisją gazów cieplarnianych,



rozpoczęcie akcji usuwania i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest poprawi
jakość środowiska i zmniejszy ryzyko naraŜenia ludności na substancje kancerogenne;
demontaŜ płyt azbestowo – cementowych będzie prowadzony przez specjalistyczne firmy
posiadające odpowiednie zezwolenia przy spełnieniu wymagań zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów, tak więc nie identyfikuje się
negatywnego oddziaływania.

Istotny udział w zapewnieniu prawidłowego gospodarowania odpadów z terenu gminy (jak i
całego rejonu) będzie miał zakład zagospodarowania odpadów w Woli Kruszyńskiej gm.
Bełchatów.
Ponadto zbiórka odpadów odbywać się będzie w szczelnych zamkniętych pojemnikach z
uwzględnieniem wymagań dla poszczególnych rodzajów odpadów, bez moŜliwości ich
przemieszczania się – zapewnienie prawidłowego postępowania wyeliminuje moŜliwość ich
dostawania się do poszczególnych komponentów środowiska.
Wszystkie wymienione czynniki będą miały pozytywny wpływ na powietrze wody, glebę i
powierzchnie ziemi, bioróŜnorodność, zdrowie ludzi.
WaŜnym zjawiskiem jest wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi komponentami
środowiska, a co za tym idzie bezpośrednia poprawa jednego wpływa pośrednio na poprawę
stanu pozostałych składników środowiska.

8.2.

Negatywne:

Oddziaływania

negatywne na niektóre komponenty środowiska mogą być związane z

rozbudową Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów (GPZO) w Moszczenicy, tworzeniem
zakładu zagospodarowania odpadów.
W etapie planowania nie moŜna wskazać jednoznacznie oddziaływania inwestycji na
środowisko, wynika to z braku informacji na temat szczegółowego rozmiaru i technologii
przedsięwzięcia, które będą moŜliwe do określenia na etapie opracowania raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z §2.1 pkt. 39 Rozporządzenia Rady
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Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
Planowane inwestycje mają charakter proekologiczny, przez co eksploatacja instalacji
stanowi pozytywne oddziaływanie na komponenty środowiska. JednakŜe analizie podlegają
wszystkie etapy inwestycji, dlatego z myślą o etapie budowy instalacji wskazuje się
moŜliwość występowania ewentualnych negatywnych oddziaływań.
W stosunku do obszarów objętych ochroną prawną ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220) przewiduje ograniczenia w ich
uŜytkowaniu, wynikające z konieczności zachowania i ochrony ich walorów i wartości
przyrodniczych, krajobrazowych bądź kulturowych.
W stosunku do obszarów wyznaczonych jako obszar Natura 2000 oraz do projektowanych
obszarów Natura 2000 zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a takŜe w
istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których został wyznaczony obszar Natura
2000. Przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru
Natura 2000 podlegają ocenie oddziaływania na środowisko pod względem ewentualnych
skutków w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Miarodajna jest jedynie

indywidualna ocena (gruntowne rozpoznanie, badania) z zastosowaniem metodyk
referencyjnych.
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Okresowe uciąŜliwości w rejonie miejsca budowy, związane są z ruchem samochodów
dostawczych i pracą sprzętu cięŜkiego. Ruch i praca w/w sprzętu będą źródłem
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Substancjami zanieczyszczającymi będą: tlenek węgla,
tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne, cząstki smoły i sadzy, metale cięŜkie
oraz gazy z podgrzanych asfaltów drogowych, zapylenie.
Gazy wydzielające się z mieszanek mineralno – bitumicznych mogą być szkodliwe dla
zdrowia tylko przy duŜych koncentracjach, poniewaŜ zawierają między innymi benzen i
fenol; w asfaltach drogowych tych składników jest niewiele.
Oddziaływania występujące w fazie przebudowy są okresowe i krótkotrwałe; znikają po
zakończeniu prac.
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Podczas eksploatacji istnieje ryzyko:


zwiększenia zapylenia związanego z transportem odpadów oraz pracą zespołu maszyn
krusząco - przesiewających,



zwiększenia niekontrolowanej emisji - w przypadku niewłaściwej eksploatacji.

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zasoby wód powierzchniowych – nie identyfikuje
się oddziaływania.
Obiekty będą wykonane w sposób szczelny z zorganizowanym odbiorem wód opadowych i
odcieków. Nie identyfikuje się zagroŜenia dla wód podziemnych.
Ponadto zbiórka odpadów odbywać się będzie w szczelnych zamkniętych pojemnikach z
uwzględnieniem wymagań dla poszczególnych rodzajów odpadów, bez moŜliwości ich
przemieszczania się – zapewnienie prawidłowego postępowania wyeliminuje moŜliwość ich
dostawania się do wód.
Oddziaływanie na gleby
Okresowe uciąŜliwości w rejonie miejsca budowy, związane są z ruchem samochodów
dostawczych i pracą sprzętu cięŜkiego. Ruch i praca w/w sprzętu będą źródłem
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
Oddziaływania występujące w fazie przebudowy są okresowe i krótkotrwałe; znikają po
zakończeniu prac.
Nieodwracalne skutki mogą być związane z ewentualnym zajmowaniem gruntów rolniczych
– w celu realizacji Planu nie przewiduje się zajmowania gruntów rolnych.
Oddziaływanie na warunki akustyczne
Okresowe uciąŜliwości związane są z ruchem samochodów dostawczych. Ruch i praca
sprzętu będą źródłem hałasu i wibracji do środowiska.
Oddziaływanie na przyrodę i obszary chronione
Planowana budowa zlokalizowana jest w miejscowości Moszczenica. Nie identyfikuje się
oddziaływania na pomniki przyrody oraz Sulejowski Park Krajobrazowy.
Działania Planu realizowane będą poza najbliŜszymi obszarami Natura 2000.
Oddziaływanie na krajobraz
Budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów moŜe powodować degradację
krajobrazu w przypadku wprowadzania duŜych obiektów.
Oddziaływanie na zabytki
Nie identyfikuje się oddziaływania na obiekty zabytkowe, z uwagi na lokalizację.
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Oddziaływanie na mieszkańców
Nie identyfikuje się negatywnego oddziaływania. Podczas prowadzenia prac budowlanych
wymagane są oznaczenia oraz zabezpieczana terenu budowy, więc zagroŜenie dla
mieszkańców będzie wyeliminowane.
Wytwarzanie odpadów przy budowie
Problemem etapu prac budowlanych jest równieŜ wytwarzanie odpadów o charakterze
budowlanym naleŜących do następujących podgrup katalogowych grupy 17:


17 01 – odpady materiałów i elementów budowlanych, infrastruktury drogowej,



17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych,



17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali,



17 05 – gleba i ziemia.

8.3.

Wnioski

Głównym celem opracowanej koncepcji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Moszczenica
jest spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa
polskiego, prawa lokalnego oraz planów wyŜszego szczebla to jest: Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami 2010, Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011.
Zadania przewidziane w Planie wpłyną przede wszystkim na:
– zmniejszenie ilości wykorzystania surowców naturalnych,
– zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów,
– udział w zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza

– ograniczenie dewastacji i degradacji gleb,
– ograniczenie dewastacji siedlisk,
– ograniczenie zanieczyszczeń do wód,
– zmniejszenie ryzyka naraŜenia ludności na substancje kancerogenne.
Ewentualne oddziaływania negatywne stanowią okresowe i chwilowe zagroŜenie związane
głównie z ruchem pojazdów transportujących odpady.
W analizie oddziaływań realizacji załoŜeń i zadań Planu uwzględniono równieŜ analizy
„Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGOWŁ 2011 z uwzględnieniem lat 20122015.”
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9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu
ZałoŜone w Planie Gospodarki Odpadami działania niewątpliwie wpłyną korzystnie na stan
gospodarki odpadami na terenie gminy. Jednak realizacja konkretnych działań naprawczych
moŜe w pewnych przypadkach, szczególnie przy budowie nowych instalacji, niekorzystnie
oddziaływać na środowisko. Z tego teŜ względu naleŜy zwrócić szczególną uwagę na procesy
projektowania inwestycji, wybór technologii i przeprowadzenie bardzo dokładnej analizy
oddziaływania na środowisko planowanej budowy. W trakcie projektowania inwestycji
naleŜy rozwaŜyć róŜne warianty wykonania tej inwestycji, w tym warianty technologiczne
i wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływał na środowisko.
Ponadto bardzo waŜny będzie poziom wydawanych pozwoleń zintegrowanych, a na etapie
eksploatacji właściwa kontrola i określony poziom systemów monitorowania i ich pracy.
W zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niŜ niebezpieczne
waŜne znaczenie będzie miało wdroŜenie najlepszych dostępnych technik BAT i uzyskanie
przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych. Skutkować to będzie ograniczeniem
negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji.
NaleŜy przy tym zadbać, aby na etapie budowy nowych instalacji podjąć takie działania
i środki, które spowodują, Ŝe realizowany projekt jak najmniejszym stopniu będzie
oddziaływał na środowisko a tym samym zdrowie ludzi
Etap budowy:
W celu zapobiegania wzrostowi wydzielanych spalin, hałasu, wycieków olejów i smarów
naleŜy zadbać, aby sprzęt i środki transportowe były dobrej jakości, prawidłowo utrzymane i
wyposaŜone. Wskazane jest zastosowanie opończy zakrywających skrzynię ładunkową
pojazdów przewoŜących mieszanki cementowe, które ograniczą emisję szkodliwych gazów i
oparów. Maszyny powinny być właściwie eksploatowane, poniewaŜ obciąŜone powodują
wzrost emisji spalin i hałasu. Istotne jest kontrolować stan techniczny wykorzystywanych
urządzeń, by nie dopuścić do sytuacji awaryjnych. NaleŜy zminimalizować (nawet
wykluczyć) prawdopodobieństwo przedostania się produktów ropopochodnych.
Szczególnie

istotne

jest

gospodarowanie

odpadami

powstającymi

przy

pracach;

niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odpadów (smarów, olejów). Substancje
niebezpieczne powinny być składowane w bazach sprzętowo – magazynowych.
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Etap eksploatacji:
Planowane obiekty i instalacje muszą spełniać standardy budowlane i emisyjne, być
właściwie eksploatowane i konserwowane.
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów musi spełniać kilka podstawowych warunków,

a

mianowicie:
1.

musi on być przystosowany do przyjmowania odpadów niebezpiecznych przez
zastosowanie w nim odpowiednich opakowań (pojemników) niereagujących na
składniki chemiczne tych odpadów,

2.

musi znajdować się pod stałym nadzorem,

3.

odpady niebezpieczne przyjmowane muszą być przez osoby przeszkolone – znające
procedury przyjmowania i sposobu postępowania z danym rodzajem odpadów,

Ponadto naleŜy pamiętać, Ŝe wszystkie technologie wykorzystywane w systemie
gospodarowania odpadami mają spełniać kryteria BAT.
Ponadto w celu prawidłowej realizacji załoŜeń Planu naleŜy:


kontrolować zbieranie i przewóz odpadów, oraz ich segregacji,



zachęcać mieszkańców dla selektywnego zbierania odpadów komunalnych,



udostępniać informacje o systemie, niewłaściwa jego promocja lub nieczytelna dla
mieszkańców struktura moŜe skutkować brakiem przeświadczenia o sensowności i
potrzebie segregacji odpadów oraz korzyściach (w tym finansowych) jakie niesie w skali
krótko i długookresowej dla mieszkańców,



kontrolować przepływ części odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) poza opracowanym
systemem.

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do
tego wyboru, w tym takŜe wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy

Rozwiązania zastosowane w Planie w celu rozwoju systemu gospodarki odpadami zgodne są
z zapisami w dokumentach wyŜszego rzędu; są w pełni zasadne, z ekologicznego oraz
ekonomicznego punktu widzenia, stąd nieuzasadnione jest stosowanie alternatywnych. Jednak
z uwagi na lokalne uwarunkowania wskazane byłoby przedstawienie moŜliwości etapowania
inwestycji.
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Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w PGO systemu gospodarki
odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań, dostępność
środków finansowych i brak protestów mieszkańców.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi objęcie zorganizowanym zbieraniem 100%
mieszkańców zapewni budowanym instalacjom wykorzystywanie zaprojektowanych mocy
przerobowych a takŜe ich funkcjonowanie będzie uzasadnione ekonomicznie. Szczególny
nacisk naleŜy połoŜyć tutaj na szeroką edukację mieszkańców w tym zakresie (analogicznie
w przypadku selektywnej zbiórki odpadów). Samorząd powinien zdecydowanie przystąpić
do egzekucji realizacji obowiązków przypisanych mieszkańcom przez ustawę o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie.
W przypadku zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko,
zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione.
Generalnie brak realizacji załoŜeń Planu jest sprzeczne z zapisami Polityki Ekologicznej
Państwa oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010.

11. Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień
projektowanego dokumentu.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy jest
dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na
środowisko, takŜe na wskaźnikach świadomości społecznej. W tabeli poniŜej zaproponowano
istotne wskaźniki monitorowania Planu w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi.
Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami
Lp.

Jednostka

1.

Wskaźnik
A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji
na środowisko
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1mieszkańca/rok

2.

Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1mieszkańca/rok

Kg/M/rok

3.

Ilość zebranych odpadów komunalnych/1mieszkańca/rok

Mg/M/rok

4.

Stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów
Ilość zebranych selektywnie odpadów (w stosunku do ilości wytworzonych
odpadów)
Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji
(w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)
Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w
stosunku do ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych)
Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwianych przez składowanie

%

5.
6.
7.
8.
9.

Mg/M/rok

%
%
%
%
%
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12.

Ilość selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów
komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)
Ilość selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych z podziałem na
poszczególne frakcje
Ilość wytworzonych osadów ściekowych

Mg. s. m.

13.

Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie

%

14.

Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze

Mg. s. m.

15.

Ilość „dzikich” wysypisk odpadów

szt.

16.

Powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów

ha

17.

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami

zł/rok

10.
11.

1.
2.
3.

B. Wskaźniki świadomości społecznej
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg
oceny jakościowej
Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie
wysypiska śmieci)
Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnej

%
Mg/rok

%
Liczba/opis
Liczba/opis

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie moŜliwa ocena efektywności
realizacji „Planu gospodarki odpadami” a w oparciu o tą ocenę – aktualizacja planu.

12. Informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Planowane

obiekty gospodarowania odpadami ze względu na lokalizację nie będą

powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W przypadku międzynarodowego

przemieszczania odpadów naleŜy uzyskać zezwolenie

Głównego Inspektora Środowiska.

13. Streszczenie
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez właściwy organ
administracji odbywa się w oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko”.
Głównym celem dokumentu jest identyfikacja oddziaływania na środowisko realizacji
załoŜeń Planu gospodarki odpadami.
Prognoza zawiera informacje zgodne z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), pismem Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi znak PWIS-NS-OZNS-072/83/10 1051 z dn.
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27.08.2010 r. oraz pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak
RDOŚ-10-WSI-o-6625/439/2010/js z dn. 31.08.2010 r.
Stan systemu gospodarowania odpadami (aktualny i prognozowany) wraz z kierunkami
działań poddano analizie oraz odniesiono do stanu środowiska na terenie Gminy
Moszczenica. Na tej podstawie identyfikowano moŜliwe skutki oddziaływania na środowisko
realizacji załoŜeń Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica.
Przedstawiono główne cele Planu, wnioski z analizy stanu gospodarki odpadami i działania
zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami i systemy gospodarowania
odpadami, jak równieŜ stan środowiska na terenie gminy i obszarów objętych znaczącym
oddziaływaniem realizacji załoŜeń Planu.
Przedstawiono cele i kierunki działań dokumentów krajowych regulujących działania
zmierzające do poprawy systemu gospodarki odpadami i stanu środowiska oraz wskaźniki
monitoringu realizacji postanowień Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moszczenica.
Głównym celem opracowanej koncepcji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Moszczenica
jest spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa
polskiego, prawa lokalnego oraz planów wyŜszego szczebla to jest: Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami 2010, Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011.
Zadania przewidziane w Planie wpłyną przede wszystkim na:
– zmniejszenie ilości wykorzystania surowców naturalnych,
– zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów,
– udział w zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza

– ograniczenie dewastacji i degradacji gleb,
– ograniczenie dewastacji siedlisk,
– ograniczenie zanieczyszczeń do wód,
– zmniejszenie ryzyka naraŜenia ludności na substancje kancerogenne.
Ewentualne oddziaływania negatywne stanowią okresowe i chwilowe zagroŜenie związane
głównie z ruchem pojazdów transportujących odpady.
Realizacja działań Planu Gospodarki Odpadami nie będzie powodować transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe wszystkie technologie wykorzystywane w systemie
gospodarowania odpadami mają spełniać kryteria BAT.
Ponadto w celu prawidłowej realizacji załoŜeń Planu naleŜy:


kontrolować zbieranie i przewóz odpadów, oraz ich segregacji,
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zachęcać mieszkańców dla selektywnego zbierania odpadów komunalnych,



udostępniać informacje o systemie, niewłaściwa jego promocja lub nieczytelna dla
mieszkańców struktura moŜe skutkować brakiem przeświadczenia o sensowności i
potrzebie segregacji odpadów oraz korzyściach (w tym finansowych) jakie niesie w skali
krótko i długookresowej dla mieszkańców,



kontrolować przepływ części odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) poza opracowanym
systemem.
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