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1. WSTĘP  

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Opracowanie niniejszego Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami wynika z ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88 poz. 587). 

Zgodnie z art.14 ust. 5 Zarząd Powiatu w Kętrzynie opracował „Plan Gospodarki Odpadami 

dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-

2011”. Dokument ten został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Rady Powiatu w 

Kętrzynie Nr XXII/175/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. Na podstawie art. 14 ust.14 cytowanej 

wyŜej ustawy, plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niŜ co 4 lata. 

Niniejszy dokument jest aktualizacją obowiązującego Planu, a zatem stanowi realizację 

powyŜszych zapisów prawnych. 

Podstawą opracowania Planu są obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE oraz 

zapisy zawarte w polityce ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2011-2014, KPGO 2010 oraz Plan Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010. 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kętrzyńskiego jest częścią Programu 

Ochrony Środowiska Powiatu Kętrzyńskiego i stanowić będzie rozwinięcie jego zapisów w 

części dotyczącej gospodarki odpadami. 

1.2.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania Planu jest realizacja polityki ekologicznej państwa i przyjęcie zasad 

gospodarowania odpadami, określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010, 

Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 

oraz na terenie powiatu kętrzyńskiego.  

1.3.  METODA OPRACOWANIA PLANU 
 
Projekt planu, po zaakceptowaniu przez Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego, podlegał 

konsultacjom społecznym oraz opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z terenu 

powiatu, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Zidentyfikowano następujące problemy: 
 
1. Niewystarczający stopień zagospodarowania odpadów, który jest spowodowany: 

   - nieefektywnym systemem zbierania odpadów, 
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   - nieefektywnym poziomem odzysku odpadów,  

   - niedostateczną świadomością oraz uboŜeniem społeczeństwa,  

   - brakiem skuteczności wdraŜania segregacji odpadów „u źródła”. 

2. Powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów i zaśmiecanie terenu powiatu spowodowane 

przez: 

- niewystarczający system odbioru odpadów, 

- brak rekultywacji miejsc składowania, 

- lokalne społeczeństwo.  

Rok 2007 został przyjęty jako bazowy. W niektórych sytuacjach opierano się na latach 2005  

i 2006.  

 

1.4. ANALIZA AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO ODNO ŚNIE 
GOSPODARKI ODPADAMI. 

 
Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane w 

gospodarce odpadami (spis aktów prawnych znajduje się w załączniku 10.1). 

  

W ustawie — Prawo Ochrony Środowiska wprowadzono następujące zasady ogólne: 

� zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości (ochrona jednego 

lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony 

pozostałych elementów), 

� zasadę zapobiegania (ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na 

środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu), 

� zasadę przezorności (ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na 

środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się 

przezornością, podjąć wszelkie moŜliwe środki zapobiegawcze), 

� zasadę „zanieczyszczający płaci” (ten, kto powoduje szkodę w środowisku, w 

szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia skutków tego 

zanieczyszczenia oraz ten, kto moŜe spowodować szkodę w środowisku, w szczególności 

przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu), 

� zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach 

określonych w ustawie — Prawo ochrony środowiska, 
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� zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju przy 

opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów, 

� prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu 

ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, w tym 

dotyczących gospodarki odpadami, w przypadkach określonych w ustawie — Prawo 

ochrony środowiska, 

� zasadę, Ŝe decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest 

niewaŜna, 

� zasadę, Ŝe podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są 

zobowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeŜeli metodyki takie zostały 

określone na podstawie ustaw, przy czym jeŜeli na podstawie ustaw wprowadzono 

obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, dopuszczalne jest stosowanie innej 

metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równowaŜności uzyskiwanych wyników. 

 

W ustawie o odpadach sformułowano następujące zasady: 

� zasadę przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami (najbardziej 

preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie 

ograniczanie ilości i uciąŜliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie 

odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej 

preferowanym składowanie odpadów), 

� zasadę bliskości (odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 

unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeŜeli nie jest to moŜliwe, to uwzględniając 

najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazywane do najbliŜej 

połoŜonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione), 

� zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko 

odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale równieŜ za odpady 

powstające w trakcie uŜytkowania, jak i po zuŜyciu wytworzonych przez niego 

produktów) 

� odpowiednie projektowanie produktów. 

 

W prawodawstwie zostały sformułowane szczegółowe zasady postępowania z 

niektórymi rodzajami odpadów (rozdział 5 ustawy o odpadach, ustawa o opakowaniach i 

odpadach opakowaniowych, „ustawa o opłacie produktowej”, ustawa o postępowaniu z 
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substancjami zuboŜającymi warstwę ozonową, ustawa o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest), tj. z: 

—  PCB, 

—  olejami odpadowymi, 

— odpadami z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 

odpadów, 

—  bateriami i akumulatorami, 

—  odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, 

—  komunalnymi osadami ściekowymi, 

—  odpadami opakowaniowymi, 

—  urządzeniami zawierającymi substancje zuboŜające warstwę ozonową, 

—  azbestem, 

— lampami wyładowczymi, 

—  oponami. 

 

Szczegółowe wymagania zostały określone w odniesieniu do budowy i eksploatacji 

instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów (rozdział. 6 i 7 

ustawy o odpadach — w powiązaniu z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą 

— Prawo budowlane). W ustawie o odpadach zawarto wymaganie, aby stworzyć i utrzymać 

w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie 

środowiska. Zasady obowiązujące w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami są 

określone w rozdziale 8 ustawy o odpadach — w szczególności w zakresie zezwoleń.  

W prawodawstwie określono system wymaganych decyzji administracyjnych w 

zakresie gospodarki odpadami. W zakresie wytwarzania odpadów (art. 17 ustawy o odpadach) 

wymagane jest posiadanie przez wytwórcę odpadów jednej z następujących decyzji 

administracyjnych: 

—  pozwolenia zintegrowanego, 

—  pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

— decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zwanej dalej 

„decyzją zatwierdzającą program”) lub złoŜenie informacji o wytwarzanych odpadach 

oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (zwanej dalej 

„informacją”), przy czym pozwolenia (art. 180 ustawy — Prawo ochrony środowiska) 

są wydawane wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji. 
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Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów moŜe zlecić wykonanie 

obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów 

moŜe je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu 

na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, Ŝe działalność taka nie 

wymaga uzyskania zezwolenia. JeŜeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, 

przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami, 

odpowiedzialność za działania objęte tym zezwoleniem przenosi się na tego następnego 

posiadacza odpadów. 

Podstawowymi decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami (poza odpadami 

komunalnymi) są: 

— pozwolenie zintegrowane, jeśli odzysk lub unieszkodliwianie odpadów odbywają się 

w instalacji, na której prowadzenie jest wymagane to pozwolenie,  

— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, 

— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 

— pozwolenie na wytwarzanie odpadów. 

 

W ustawie o odpadach wprowadzono generalną zasadę, Ŝe wydawana jest jedna 

decyzja obejmująca wszystkie rodzaje działalności w zakresie gospodarki odpadami. W 

przypadku więc, gdy wytwórca odpadów prowadzi jednocześnie działalność w zakresie 

gospodarowania odpadami, jest on zwolniony z obowiązku uzyskiwania odrębnego 

zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z tym 

Ŝe we wniosku o wydanie tych decyzji, jak i w samych decyzjach muszą być uwzględnione 

wymagania stawiane zezwoleniom na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania 

odpadami (art. 31). Natomiast posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi działalność w 

zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów, jest 

zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie zbierania lub transportu odpadów. W tym przypadku jednak zarówno wniosek, jak i 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

musi uwzględniać wymagania stawiane zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania lub transportu odpadów (art. 32). Posiadacze odpadów, w przypadkach określonych 
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w ustawie o odpadach, zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów i 

przekazywania zbiorczych zestawień danych marszałkowi województwa. Wymagania w 

zakresie sprawozdawczości zawiera równieŜ ustawa o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych — w odniesieniu do producentów opakowań, importerów i eksporterów 

opakowań oraz „ustawa o opłacie produktowej” — w odniesieniu do pakujących produkty w 

opakowania oraz producentów i importerów niektórych wybranych produktów. 

Prawodawstwo wprowadza następujące instrumenty finansowo-ekonomiczne: 

— opłatę za korzystanie ze środowiska („zwykła” i podwyŜszona),  

— administracyjną karę pienięŜną, 

— zróŜnicowane stawki podatków i innych danin publicznych słuŜące celom ochrony 

środowiska, 

— opłatę produktową, 

— opłatę depozytową, 

— kaucję. 

PowyŜsze zasady i wymagania muszą być uwzględnione przy opracowywaniu PLANU 

GOSPODARKI ODPADAMI.  

 

1.5. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA PLANU 
 

 Do przeprowadzenia analizy oraz sporządzenia aktualizacji Planu wykorzystano dane 

z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz informacje zawarte w 

danych opracowanych przez urzędy gmin. 

 

Dokumentami nadrzędnymi Planu są: 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, 

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010. 

 

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie powiatu 

kętrzyńskiego, a takŜe przywoŜone na ten obszar. 
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Wzorem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010, dla potrzeb 

niniejszego dokumentu, dokonano podziału odpadów na trzy grupy: 

- odpady komunalne, z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, 

- odpady niebezpieczne, w tym odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, zuŜyte baterie i 

akumulatory, odpady medyczne i weterynaryjne, pojazdy wycofane z eksploatacji, zuŜyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zawierające azbest oraz przeterminowane 

pestycydy,  

- odpady pozostałe tj.: zuŜyte opony, odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, komunalne osady ściekowe, odpady 

opakowaniowe oraz odpady z wybranych gałęzi gospodarki. 

  

Dokonano analizy danych i przedstawiono:  

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 

    a/ rodzaj, ilość i źródło powstawania odpadów, w szczególności odpadów innych niŜ 

niebezpieczne, 

    b/ rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 

    c/  rodzaj i ilość  odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, 

    d/  istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niŜ 

niebezpieczne, 

    e/ rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niŜ niebezpieczne, 

    f/ wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz 

unieszkodliwiania odpadów innych niŜ niebezpieczne, 

    g/ identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności 

odpadami innymi niŜ niebezpieczne, 

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 

3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, 

4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, 

5) projektowany system gospodarki odpadami,  

6) harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań, 

7) system monitoringu i sposób oceny realizacji zamierzonych celów w zakresie gospodarki 

odpadami. 
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJ ĄCE OBSZAR 
POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO 

 
Powiat kętrzyński połoŜony jest w północnej części województwa warmińsko-

mazurskiego. Od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, od 

wschodu z powiatem węgorzewskim i giŜyckim, od południa z powiatem mrągowskim, a od 

zachodu z powiatem olsztyńskim i bartoszyckim. Zajmuje obszar 121 089 ha co stanowi 5 % 

powierzchni województwa i plasuje go w grupie powiatów o największej powierzchni. Siedzibą 

samorządu powiatowego jest miasto Kętrzyn. 

W skład powiatu wchodzą 3 gminy wiejskie, 2 miejsko-wiejskie i jedna miejska. Wykaz 

poszczególnych gmin wchodzących w skład administracyjny przedstawia tabela 1. 

 
TABELA 1. Podział administracyjny powiatu kętrzyńskiego 
 

LP. NAZWA GMINY RODZAJ 
 

1 Barciany gmina wiejska 
2 Miasto Kętrzyn gmina miejska 
3 Kętrzyn gmina wiejska 
4 Korsze gmina miejsko-

wiejska 
5 Reszel gmina miejsko-

wiejska 
6 Srokowo gmina wiejska 

  Źródło: Dane  Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 
 
 

Obszar powiatu jest zróŜnicowany pod względem rzeźby terenu. Występuje rzeźba falista oraz 

obszary ciągu moren czołowych charakteryzujące się znacznymi spadkami. Część terenów ma 

charakter wododziałowy i źródliskowy. Pod względem geomorfologicznym znaczną część 

obszaru stanowi wysoczyzna moreny dennej. 

Na całym obszarze występują na powierzchni utwory czwartorzędowe, pokrywające ciągłą 

warstwą podłoŜa starsze. Przestrzennie dominują osady ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. 

MiąŜszość czwartorzędu jest przestrzennie zróŜnicowana, na ogół wynosi od kilkudziesięciu do 

ponad 200 m, przewaŜnie zawiera się pomiędzy 100 a 200 m. Znaczne powierzchnie zajmują 

osady morenowe o charakterze zwałowym. W krajobrazie powiatu kętrzyńskiego obok form 

erozyjnych wyróŜniają się formy akumulacyjne (wypukłe). NaleŜą do nich faliste  

i pagórkowate powierzchnie wysoczyzn morenowych – moreny dennej. Często występują teŜ 

oczka – nieduŜe jeziorka wypełniające zagłębienia wytopiskowe.  

Średnie opady wynoszą 550-600 mm rocznie, temperatura 6.6°C (dla porównania Warszawa 
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7.5°C), najcieplejszy jest lipiec ze średnią temperaturą 17,4°C, a najzimniejszy luty – 4.8°C. 

Wynikiem zmienności klimatu jest krótki okres wegetacyjny trwający przeciętnie 157 dni. 

Klimatycznie powiat kętrzyński naleŜy do znacznego obszaru dzielnicy Mazurskiej, 

najchłodniejszej w Polsce. Obejmuje on takŜe Wielkie Jeziora Mazurskie i sięga w rejony 

Bartoszyc, Jezioran, Biskupca, Ukty. 

Na terenie powiatu występują rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, uŜytki ekologiczne 

oraz pomniki przyrody.  

W tabeli 2 przedstawiono podstawowe dane o rezerwatach. 

 
        Tabela 2.  Rezerwaty w powiecie kętrzyńskim 
 

Nazwa Gmina Powierzchnia [ha] Typ 
Rok 

ustanowienia 
Rezerwat częściowy 
„Bajory” 

Srokowo 216,37 ornitologiczny 1988 

Rezerwat częściowy 
„Kałeckie Błota” 

Srokowo 186,48 ornitologiczny 1988 

Rezerwat częściowy  
„Jezioro Siedmiu Wysp”  
(jezioro Oświn) 

Srokowo 11,29 
ornitologiczny  

(ranga międzynarodowa, 
Spis Ramsarski) 

1956 

Razem 414,14   

        opracowanie: Nadleśnictwo Srokowo 

 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000,  wyznaczono obszary, które włączone zostały w europejską sieć 

obszarów chronionych NATURA 2000 (pełna nazwa sieci to: Europejska Sieć Ekologiczna 

Natura 2000): 

 

1. Jezioro Oświn i Okolice (kod obszaru PLB280004), obejmujący powierzchnię 2 516,1 ha, 

w tym na terenie gminy Srokowo 385,3 ha;  

2. Jezioro Dobskie (kod obszaru PLB280012), obejmujący powierzchnię 6.985,3 ha, w tym            

na terenie gminy wiejskiej Kętrzyn - 1.245,2 ha; 

3. Ostoja Warmińska (kod obszaru PLB280015), obejmujący obszar 142.016,2 ha, w tym            

na terenie gmin: 

     - Barciany - 17.850,8 ha, 

     - Korsze - 5.177,7 ha, 

     - Srokowo - 8.781,7 ha.  

 

Obszary specjalnych siedlisk: 
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- GierłoŜ  (kod PLH280002). 

 

Obszary chronionego krajobrazu, to tereny o wyróŜniających się walorach przyrodniczych 

krajobrazowych: 

-  „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber”  („OChK Doliny Rzeki Guber”),  

połoŜony na terenie gmin: Korsze, Barciany, Kętrzyn, miasto Kętrzyn i Reszel, 

− „Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn”  („OChK Jeziora Oświn”), o 

powierzchni 15 182,9 ha, połoŜony w części na terenie powiatu, w gminach: Barciany i 

Srokowo, 

− „Obszar Chronionego Krajobrazu Bagien MaŜańskich”  (OChK Bagien MaŜańskich”), o 

powierzchni 1 180,0 ha, połoŜony na terenie gmin: Srokowo i Kętrzyn, 

− „Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich” („OChK Jezior 

Legińsko-Mrągowskich”), połoŜony na terenie gminy Reszel. 

Wyznaczono je przede wszystkim w dolinach głównych cieków wodnych powiatu oraz na 

obszarach pojeziernych. 

Na terenie powiatu kętrzyńskiego znajduje się ponad 200 pomników przyrody (oŜywionej i 

nieoŜywionej). Ochroną objęto przede wszystkim wiekowe okazy dębów, buków, lip. 

 Inne terytorialne formy ochrony występujące na naszym terenie to uŜytki ekologiczne.  

       Tabela 3.  UŜytki ekologiczne w powiecie kętrzyńskim 
 

Nazwa Gmina Powierzchnia [ha] Typ 

Jezioro Guber Kętrzyn 
ogółem 228,07 

na terenie powiatu 
45,00   

ornitologiczny 

Rozlewisko Wopławki Kętrzyn 65,91 ornitologiczny 

Razem 110,91  

       opracowanie: własne 

                                                                  
UŜytki rolne stanowią 74% powierzchni powiatu i znajdują się w 33 % we władaniu 

sektora państwowego. Pozostałą część zajmują: grunty leśne i zadrzewione – 18%, wody – 2%, 

grunty zabudowane – 4% i pozostałe grunty – 2%.  

Tereny wiejskie zajmują 119 271 ha tj. 98,49 %. 
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T A B E L A  4. Struktura u Ŝytkowania gruntów na terenie powiatu Kętrzyńskiego na dzień 1.01.2007 r.  
 
 

UŜytki rolne 
Grunty leśne 

zadrzewienia i 
zakrzew. Powiat/ 

Gmina 
Ogólna 
pow. 

Grunty 
orne 

Sady Łąki Pastwiska 
Zab. Na 

roli 
Wody 
stojące 

Rowy Lasy Zadrzew. 

Grunty 
zab. I 
zurb. 

Grunty 
pod 

wodami 

UŜytki 
ekolog. 

NieuŜytki  
Tereny 
róŜne 

Kętrzyński 121089 64634 72 8964 13404 1761 29 559 20099 1495 4447 1916 110 3589 10 

Miasto 
Kętrzyn 

1034 337 0 11 40 6 0 1 12 2 592 13 0 17 3 

Miasto 
Korsze 

403 126 3 0 35 3 0 2 3 2 228 0 0 1 0 

Miasto 
Reszel 

381 176 6 20 33 7 0 1 7 5 122 1 0 3 0 

Barciany 29368 17968 14 2961 3459 448 2 177 2521 220 933 132 0 530 3 

Kętrzyn 28500 13954 14 1805 2845 427 16 137 6063 526 880 640 110 1083 0 

Korsze 24515 14658 7 1399 2924 359 0 95 3591 173 703 196 0 410 0 

Reszel 17492 9128 16 1234 1950 258 11 71 2722 202 517 656 0 723 4 

Srokowo 19396 8287 12 1534 2118 253 0 75 5180 365 472 278 0 822 0 

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Kętrzynie – Ewidencja gruntów. 
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Struktura osadnictwa powiatu kętrzyńskiego oparta jest na jednostkach osadniczych typu 

wiejskiego z zabudową zagrodową lub jednorodzinną. Zabudowa wielorodzinna spotykana jest 

głównie w miastach:  Kętrzyn, Korsze i Reszel. Budynki wielorodzinne występują równieŜ w 

gminach typowo wiejskich – są to bloki pozostałe po upadłych PGR-ach.  

Funkcję ośrodka regionalnego pełni powiatowe miasto Kętrzyn, które spełnia równocześnie 

rolę największego w powiecie ośrodka obsługi ludności w zakresie funkcji administracyjnych, 

edukacyjnych, kulturalnych i usługowych, oraz z uwagi na centralne połoŜenie i dostępność 

komunikacyjną. Funkcję pomocniczą pełnią miasta o rozszerzonym zakresie usług – Reszel  

i Korsze oraz wsie będące siedzibą władz gmin wiejskich – Barciany i Srokowo. 

 

Sytuację demograficzną – stan na 2007 r. prezentuje tabela 5. 

 
TABELA 5. Liczba ludności w gminach powiatu kętrzyńskiego– stan na 2007 r. 
 

LP MIAST/GMINA LICZBA 
LUDNOŚCI 

1 Gmina Barciany 7 280 
2 Miasto Kętrzyn 28 909 
3 Gmina Kętrzyn 8 500 
4 Miasto i Gmina Korsze 11 050 
5 Miasto i Gmina Reszel 8 592 
6 Gmina Srokowo 4 340 

  
RAZEM:  

68 679 

                                  Źródło: Na podstawie danych z gmin 
 

Prognozę zmian demograficznych do roku 2015 przyjętą do konstrukcji niniejszego Planu 

na obszarze Powiatu zaprezentowano w tabeli 6. 

 

TABELA 6. Prognoza zmian demograficznych na obszarze powiatu kętrzyńskiego. 
 

Ludność powiatu kętrzyńskiego w tys.  
2010 2015 

 
 
65 300 

 
64 069 

          Źródło: Dane GUS 
 
 
Powiat kętrzyński jest stosunkowo zasobny w wody podziemne moŜliwe do wykorzystania. 

Większość istniejących ujęć posiada rezerwy wydajności, pozwalające perspektywicznie na rozwój 

mieszkalnictwa i gospodarki. ZróŜnicowana jest głębokość występowania warstw wodonośnych (od 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2009-2012 

                                                                       
                                                                                                                             

13

kilkunastu do ponad 200 m) i ich miąŜszość (kilka – kilkanaście merów). Teren powiatu jest objęty 

zasięgiem trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, oznaczonych numerami 205 

(subzbiornik, GZWP Warmia), 206 (GZWP Kętrzyn) i 208 (GZWP Biskupiec). Prawie na całym 

terenie powiatu występują poziomy wodonośne czwartorzędowe, w gminie Reszel takŜe poziomy 

trzeciorzędowe.  

Regionalnym monitoringiem jakości zwykłych wód podziemnych było objętych 5 ujęć wody. 

Wszystkie ujęcia zaklasyfikowano do II (średnia jakość) lub I (wysoka jakość) klasy czystości. 

Wodom podziemnym na terenie powiatu kętrzyńskiego nie zagraŜa zanieczyszczenie, poniewaŜ 

poziomy wodonośne są dobrze izolowane warstwami nieprzepuszczalnymi. Jedynie lokalnie 

stwierdzono brak naturalnej izolacji poziomów wodonośnych w gminie Reszel (ujęcia Stachowizna 

i ŁęŜany Cegielnia). Poszczególne ujęcia są chronione przed zanieczyszczeniem poprzez 

ustanowienie stref ochronnych. ZagroŜone zanieczyszczeniem mogą być natomiast indywidualne 

ujęcia wody (studnie wiercone i kopane), poprzez prowadzenie niewłaściwej gospodarki ściekowej. 

Niewłaściwa gospodarka ściekowa stanowi teŜ zagroŜenie dla wód gruntowych. 

Sieć wodociągowa w powiecie kętrzyńskim ma długość 606,56 km i posiada ją 248 

miejscowości, czyli 78,98% ogółu miejscowości. Z wodociągów korzysta blisko 66 707 

mieszkańców powiatu, czyli 97,13 % ludności.  

 

Zestawienie danych dotyczących zwodociągowania poszczególnych gmin powiatu kętrzyńskiego 

przedstawia tabela 7. 

 
           Tabela 7. Zestawienie danych dotyczących wodociągów 

Mieszkańcy korzystający  
z wodociągów 

Zwodociągowane 
miejscowości Gmina 

liczba odsetek liczba odsetek 

Długość sieci 
wodociągowej 
rozdzielczej 

[km] 
Barciany 6 552 90,00% 54 77,14% 161,8 
Kętrzyn miejska 28 909 100,00% 1 100,00% 67,5  
Kętrzyn wiejska 8 461 99,45% 66 75,86% 93,49 
Korsze 10 435 94,43% 52 88,13% 103,5 
Reszel 8 032 93,48% 24 60,00% 90,8 
Srokowo 4 318 99,49% 51 89,47% 89,47 

Powiat ogółem 66 707 97,13% 248 78,98% 606,56 

            opracowanie: na podstawie danych z urzędów gmin i  Urzędu Statystycznego w Olsztynie 

 
W powiecie kętrzyńskim pobiera się ok. 3,66 mln m3 wody rocznie, z czego na cele eksploatacji 

sieci wodociągowej 3,33 mln m3. Jednostkowe zuŜycie wody jest niewielkie – średnio w powiecie 

36,2 m3 na mieszkańca w ciągu roku.  
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Aby zminimalizować ilości zanieczyszczeń wprowadzane do wód ścieki sanitarne są oczyszczane 

w oczyszczalniach. Trafiają one tam za pośrednictwem kolektorów kanalizacji sanitarnej lub 

poprzez transport samochodami asenizacyjnymi (ścieki z szamb). 

Stopień skanalizowania powiatu kętrzyńskiego jest znacznie niŜszy niŜ stopień zwodociągowania. 

W kanalizację sanitarną jest uzbrojonych 48 miejscowości (15,29% ogółu miejscowości) – w tym 3 

miasta. Długość kolektorów ogółem wynosi 193,72 km. Z kanalizacji korzysta ok. 48 711 osób, a 

więc 70,93% mieszkańców powiatu. Jednak, jeŜeli pod uwagę weźmie się jedynie tereny wiejskie – 

z kanalizacji korzysta zaledwie 19,54% mieszkańców (ok. 13 422 osób).  

 

Zestawienie danych dotyczących kanalizacji przedstawia tabela 8. 

 
            Tabela 8. Zestawienie danych dotyczących kanalizacji 

Mieszkańcy korzystający  
z kanalizacji 

Skanalizowane 
miejscowości Gmina 

liczba odsetek liczba odsetek 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

[km]  
Barciany 3 510 48,21% 9 12,86% 20,56  

Kętrzyn miejska 27 892 96,48% 1 100% 63,00  

Kętrzyn wiejska 4 088 48,05% 15 17,24% 30,87 

Korsze 4 889 44,24% 9 15,25% 25,20 

Reszel 5 582 64,97% 5 12,50% 38,30 

Srokowo 2750 63,36% 9 15,79% 15,79 

Powiat ogółem 48 711 70,93% 48 15,29% 193,72 

               opracowanie: na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Olsztynie 
 

Długość kanalizacji jest znacznie mniejsza niŜ długość wodociągów. Taka sytuacja jest 

niekorzystna z punktu widzenia ochrony środowiska. Dostęp do bieŜącej wody powoduje, Ŝe 

zuŜycie wody wzrasta, któremu towarzyszy rosnąca produkcja ścieków. Brak systemu 

kanalizacyjnego i uciąŜliwości związane z wywozem ścieków za pomocą samochodów 

asenizacyjnych nie sprzyjają rozwiązywaniu problemu ścieków w sposób zagraŜający środowisku 

(nieszczelne szamba, odprowadzanie ścieków wprost do wód powierzchniowych). Na terenach 

zurbanizowanych bardzo często nieuporządkowane są systemy kanalizacji deszczowej. 

Na terenie powiatu znajdują się 22 oczyszczalnie, w tym: 

- 21 oczyszczalni ścieków komunalnych,  

- 1 oczyszczalnia ścieków przemysłowych (przy zakładzie REMA SA w Reszlu). 

Łącznie oczyszczają ok. 9 400 m3 ścieków w ciągu doby, natomiast ich potencjalna zdolność to ok. 

13 813,5 m3/d. Część z tych oczyszczalni wymaga  zmodernizowania w celu dostosowania 

parametrów oczyszczanych ścieków do obowiązujących norm. Niektóre z nich dysponują rezerwą 

przepustowości. 
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    Tabela 9. Wykaz oczyszczalni ścieków w powiecie kętrzyńskim (stan na 31.12.2007 r.) 
 

Lp. Miejscowość Właściciel Odbiornik 

1.  
Reszel, ul. 

Rataja 
Gmina 
Reszel 

 Sajna 
41+930 

2.  
Reszel, ul. 
Chrobrego 

REMA S. A.    
Reszel 

Sajna 

3.  ŁęŜany 
UW-M 
Olsztyn 

Jez. Legińskie 

4.  Jegławki 
Gmina 

Srokowo 
Rz. Kosakowo 

5.  Srokowo 
Gmina 

Srokowo 
Rz. Omet 
23 + 615 

6.  Aptynty 
Gmina 

Barciany 

Rów D i za 
granicą do 

Ometu 

7.  Drogosze 
Gmina 

Barciany 
 Runa 

8.  Barciany 
Gmina 

Barciany 
Rów LD 1+930 
Liwna 17+460 

9.  Mołtajny 
Gmina 

Barciany 

Rów D-52 i za 
granicą do 

Ometu 

10.  Winda 
Gmina 

Barciany 
Rów LE 

Liwna 22 + 930  

11.  Trzy Lipy 
Miasto 
Kętrzyn 

 Guber 

12.  

Karolewo 
Gmina 
Kętrzyn 

Rów GAS 
1+200 

Rz. Guber 
59+450 

13.  Kruszewiec 
Gmina 
Kętrzyn 

Rów G-38 
0+240 

Guber 61+315 
 

     14. 
 

Martiany - Oś. 
Wczas. 

 
Osoba 

fizyczna 

 
Do ziemi 

15. Korsze 
Gmina 
Korsze 

Rz. 
Korszynianka 

3 +600 

16. Prosna 
Gmina 
Korsze 

Rz. Guber 
9 + 040 

17. 
Równina 
Górna 

Gmina 
Korsze 

Rz. Guber 
37 + 230 

18. Wandajny 
Gmina 
Korsze 

Rów SE 
Rz. Sajna 17 + 

400 

19. Garbno 
Gmina 
Korsze 

Struga Rawa 
0 + 040 

20. Frączkowo  
Gmina 

Barciany 
Rów 

 

21. Nakomiady 
Gmina 
Kętrzyn 

Rów 

22. GierłoŜ 

„Wilcze 
Gniazdo” 

Spólka j.v. z 
o.o.  

Rów leśny 

                                        opracowanie: własne 
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3. ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI NA 
TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO I PROGNOZOWANE ZMIANY 
W TYM ZAKRESIE. 

 

3.1.  ODPADY KOMUNALNE. 
 

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe 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. 

 

3.1.1. Rodzaje, źródła powstawania i  ilość  wytwarzanych odpadów komunalnych. 
 

 

Źródłami powstawania odpadów komunalnych są: 

- gospodarstwa domowe, 

- obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części „socjalnej”  

i inne). 

 

Emisja strumieni odpadów komunalnych na obszarze poszczególnych gmin powiatu 
kętrzyńskiego – 2007 r.: 
 
a) Miasto Kętrzyn: 

• odpady komunalne zmieszane – 6202,45 Mg 

• odpady z oczyszczania ulic i placów – 46,49 Mg 

• odpady z targowisk i cmentarzy – 154 Mg 

• gruz budowlany – 1040 Mg 

• odpady z selektywnej zbiórki – 501,30 Mg 

• odpady wielkogabarytowe – 74,50 Mg 

• odpadowy złom elektroniczny – 1,70 Mg 

• odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych – 0,046 Mg 

 

b) Gmina Srokowo: 

• odpady komunalne zmieszane – 250 Mg 
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• odpady z oczyszczania ulic i placów – 10 Mg 

• odpady z targowisk i cmentarzy – 2 Mg 

• odpady z selektywnej zbiórki – 10 Mg 

• odpady wielkogabarytowe – 2 Mg 

 

c) Gmina Korsze: 

• odpady komunalne zmieszane – 1814 Mg 

• odpady z oczyszczania ulic i placów – 43 Mg 

• odpady z targowisk i cmentarzy – 207,5 Mg 

• odpady budowlane zmieszane – 25,9 Mg 

• odpady wielkogabarytowe – 1,50 Mg 

• odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych – 1,0 Mg 

• odpady z selektywnej zbiórki: 

o opakowania z tworzyw sztucznych – 10,0 Mg 

o opakowania ze szkła – 14,7 Mg 

o opakowania z papieru i tektury – 0,9 Mg 

 

d) Gmina Barciany: 

• odpady komunalne zmieszane – 1004,39 Mg 

• odpady z selektywnej zbiórki – 11,94 Mg 

 

e) Gmina Kętrzyn: 

• odpady komunalne zmieszane – 1828,46 Mg 

• odpady z selektywnej zbiórki – 17,102 Mg 

 

f) Gmina Reszel – brak danych. 

 

PowyŜsze dane uzyskano z poszczególnych gmin powiatu kętrzyńskiego – dane za 2007 r. 

 
TABELA 10. Ilo ść odpadów zebranych z terenu poszczególnych gmin powiatu kętrzyńskiego 
wg danych źródłowych (2007 r.). 
 

Gmina Ilość zebranych odpadów Mg/rok 
Barciany 864,53 
Kętrzyn (Miasto) 5 061,14 
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Kętrzyn (Gmina wiejska) 1 224,79 
Korsze 2 343,03 
Reszel 2 009,7 
Srokowo 345,45 
Razem w powiecie 11 848,64 

 Źródła: Dane z GUS. 

 

RozbieŜności pomiędzy ilością odpadów wytworzonych a ilością odpadów zebranych na terenie 

poszczególnych gmin powiatu kętrzyńskiego wynikają z wielu przyczyn. NajwaŜniejsze z nich to: 

• brak rzeczywistych (wynikających z badań ilościowych na danym terenie) danych na temat 

wskaźników nagromadzenia odpadów na analizowanym terenie, do obliczeń ilości 

wytwarzanych odpadów przyjmowane są wskaźniki przeciętne dla terenów miejskich i wiejskich 

w Polsce, 

• niepełna ewidencja odpadów – brak wagi na większości składowisk w powiecie, 

• nie wszyscy mieszkańcy objęci są systemem zorganizowanej zbiórki odpadów – dotyczy to 

szczególnie terenów wiejskich, 

• część odpadów zagospodarowywana jest w obrębie gospodarstw domowych – kompostowanie 

na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, oraz w inny sposób (nie zawsze zgodnie z 

przeznaczeniem – spalanie w paleniskach domowych), 

• część odpadów wywoŜona i składowana jest niezgodnie z przepisami – w miejscach do tego nie 

przeznaczonych czyli trafia do środowiska w sposób niekontrolowany, 

• zmniejszający się cięŜar objętościowy odpadów (wzrasta ich objętość, maleje cięŜar). 

 

 

3.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanym procesom odzysku i unieszkodliwiania –   
odpady z sektora komunalnego. 

 
 

Ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku  

i unieszkodliwiania na terenie powiatu kętrzyńskiego wg stanu na 2007 r. wynosi: 

 

TABELA 11. Masa odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu 
wg danych źródłowych bazy ZSO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego (2007 r.). 
 
Lp. Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Ilo ść odpadu 

[Mg] 
Metoda odzysku Metoda  

unieszkodliwiania 
1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne  
7 622,3 - D5 (składowanie na 

składowiskach 
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odpadów 
niebezpiecznych 
lub innych niŜ 
niebezpieczne) 

2. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 46,5 - D5 (składowanie na 
składowiskach 

odpadów 
niebezpiecznych 
lub innych niŜ 
niebezpieczne) 

3. 20 03 06 Odpady ze studzienek 
kanalizacyjnych 

2,0 - D5 (składowanie na 
składowiskach 

odpadów 
niebezpiecznych 
lub innych niŜ 
niebezpieczne) 

4. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 147,22 R15 (przetwarzanie 
odpadów, w celu 

ich przygotowania 
do odzysku, w tym 

recyklingu) 

- 

 
 

 Głównym sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych jest ich deponowanie na 

gminnych składowiskach odpadów. NaleŜy dodać, Ŝe nie cała ilość emitowanych odpadów 

komunalnych na analizowanym terenie trafia na składowiska odpadów. Znacząca część zostaje 

rozproszona w sposób niekontrolowany. 

 Odzysk odpadów komunalnych prowadzony jest na niewielką skalę i dotyczy głównie 

surowców wtórnych.  

 

 

3.1.3. Istniejący system zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych 
niŜ niebezpieczne - sektor komunalny 

 

 

Organizacją i wykonaniem usług odbioru odpadów w gminach powiatu kętrzyńskiego zajmują się: 

- gminne zakłady budŜetowe posiadające własne środki, 

- spółki prawa handlowego (akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością), składające się w 

całości z udziałów gminy, 

- spółki prawa handlowego wyłącznie z kapitałem prywatnym. 

 

Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego jest typowy 

dla warunków polskich i nie odbiega pod względem technicznym (stosowane pojemniki, 
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samochody) od standardów przyjętych w tej materii. Na terenach wiejskich stosowane są do 

zbierania odpadów często duŜe pojemnościowe kontenery (KP-7) rozmieszczone w dogodnych do 

ich odbioru miejscach, ale nie zawsze najwygodniejszych dla mieszkańców (konieczność 

donoszenia, dowoŜenia odpadów z większych odległości). Natomiast na terenach miejskich 

stosowane są pojemniki zbiorcze o mniejszej pojemności, ale rozmieszczone przy posesjach. 

Zbiórka selektywna odpadów prowadzona jest najczęściej systemem pojemnikowym („na 

donoszenie”). Do tego celu wykorzystywane są pojemniki o wszystkich dostępnych pojemnościach 

od 110 dm3 do kilku m3. Pojemniki ustawiane są w zestawach na róŜne materiały, w stałych łatwo 

dostępnych dla mieszkańców punktach.  

 Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji gmin obszaru powiatu kętrzyńskiego określono 

sposób prowadzenia selektywnego pozyskiwania odpadów komunalnych.   

 

Gmina Barciany  

Podmioty zbierające odpady na terenie gminy Barciany: 

- „Komunalnik” Sp z o.o. w Kętrzynie  

- F.H-U. „Kuba” Zbigniew Olenkowicz  

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach. 

System selektywnego zbierania odpadów funkcjonuje od 2003 r. i wówczas dotyczył tylko tworzyw 

sztucznych (PET). W 2006 r. zbiórka juŜ dotyczyła: PET, szkła, makulatury i objęła 10% ludności.  

W/w podmioty wywiozły na składowiska odpadów w 2005 r. - 1611 Mg odpadów, a w 2006 r. 

1762 Mg, co stanowi odpowiednio 87% i 94% prognozowanej ilości odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy. Podpisano 830 umów na wywóz odpadów (stan na 31.12.2006 r.). 

Butelki PET gromadzone są w oddzielnych pojemnikach 1,1 m3. Kontenery są rozstawione w 

miejscach o największym zagęszczeniu ludności. Kontenery 1,1m3 na osiedlach domów 

wielorodzinnych i jednorodzinnych w miejscach najdogodniejszych dla mieszkańców. Na terenie 

gminy planuje się rozstawienie kontenerów typu 1,1 m3 przy sklepach. Planowane jest wystawienie 

pojemników na szkło i na tworzywa sztuczne (PET). Gmina Barciany nie dysponuje własnym 

sprzętem do odbioru odpadów i z tego względu planuje się cykliczny objazd gminy i zbieranie 

szkła. Makulatura zbierana jest w szkołach podczas roku szkolnego. 

 

Gmina Kętrzyn  

Podmioty zbierające odpady na terenie gminy Kętrzyn (na 31.12.2006 r.): 

• „Komunalnik” Sp z o.o. w Kętrzynie; 

•  F.H-U. „Kuba” Zbigniew Olenkowicz w Kętrzynie; 
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• REMONDIS Mrągowo Sp. z o.o.  

Ilość umów na odbiór odpadów w roku 2007 to 926. 

Wszystkich podmiotów na terenie gminy Kętrzyn jest około 2340. W związku z tym obliczono, Ŝe 

37% ogółu mieszkańców objętych jest regularnym systemem zbierania odpadów.  

 W 10 wsiach obok sklepów oraz szkół wystawiono kontenery na butelki PET. Makulatura zbierana 

jest w szkołach. Natomiast złom jest skupowany przez firmy skupujące na zasadzie objazdów 

domostw. 

 

 

Miasto Kętrzyn  

Podmioty zbierające odpady na terenie miasta Kętrzyna (stan na 31.12.2006 r.) : 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp z o.o., Pl. Słowiański 2, 11-400 

Kętrzyn  

- Firma Handlowo-Usługowa „Kuba” Zbigniew Olenkowicz, ul. Wojska Polskiego 5, 11-400 

Kętrzyn.  

Na obszarze miasta Kętrzyna zawarto 5503 umowy na wywóz odpadów, w tym: 

- z podmiotami gospodarczymi – 1793, 

- z podmiotami indywidualnymi – 3710. 

Odpady komunalne z terenu miasta Kętrzyna gromadzone są w pojemnikach typu: SM 110 l, PA 

1100 l, KP 7, KP 9 oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów na szkło, plastik i papier. 

Są one opróŜniane i przy uŜyciu samochodów specjalistycznych wywoŜone do punktu 

segregowania, gdzie po manualnym przesegregowaniu pozostały balast gromadzony jest w 

prasokontenerze. Po jego napełnieniu wywoŜony jest na składowisko. Wysegregowane odpady po 

doczyszczeniu są przekazywane do recyklingu i odzysku. Selektywna zbiórka odpadów 

realizowana jest w kontenerach 1,1m3, które wystawione są obok pojemników na odpady 

zmieszane. Zbiórką objęta jest głównie zabudowa wielorodzinna. Na osiedlach jednorodzinnych 

selektywna zbiórka realizowana jest w mniejszym stopniu, lecz na kaŜdym osiedlu są gniazda do 

selektywnego zbierania odpadów. Zbiórka baterii realizowana jest w szkołach, jej inicjatorami oraz 

patronami są PGK „Komunalnik” Sp. z o.o. i Urząd Miasta w Kętrzynie. 

 

Miasto i Gmina Korsze  

Zbieraniem odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy zajmują się: 
• „WIKOM” Wodoci ągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach, ul. Wojska Polskiego 

40 w Korszach, 
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• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie, 

 Pl. Słowiański 2, 

• Firma Handlowo – Usługowa „KUBA” Zbigniew Olenkowicz ul. Wojska Polskiego 5 w 

Kętrzynie. 

        System zorganizowanego wywozu odpadów na terenie miasta i gminy funkcjonuje od 1998 r., a 

selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od 2001 r. Na koniec 2006 r. zorganizowanym systemem 

wywozu odpadów komunalnych objęte zostało całe miasto i 43 wsie, co stanowi 93 % ogółu 

mieszkańców. Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych prowadzona jest w oparciu o własne 

pojemniki jednostek wywozowych. W latach 2005- 2006 na terenie miasta i gminy ustawionych było 

1425 szt. pojemników na odpady komunalne zmieszane. Na całym terenie miasta i gminy Korsze 

ustawiono 72 pojemniki na opakowania plastikowe „PET”. Plastiki składowane są w magazynie przy ul. 

Polnej 6, a następnie przekazywane do recyklingu. Przy szkołach w Garbnie, Łankiejmach, Sątocznie i 

Korszach oraz w siedzibie „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. przy ul. Wojska 

Polskiego 40 ustawiono pojemniki na baterie. Na papier ustawiono 5 pojemników na terenie miasta oraz 

42 pojemniki w miejscowościach: Łankiejmy, Równina, Bykowo, Prosna, Glitajny i Wandajny. Na 

indywidualne zgłoszenia zbierane są równieŜ odpady z remontów oraz wielkogabarytowe. Baterie 

alkaliczne i inne zbierane są do specjalnych pojemników - 5 sztuk, ustawione w 4 szkołach gminnych i 

w miejscowym Domu Towarowym GS w Korszach. Aktualnie rozszerzany jest zakres selektywnej 

zbiórki i ustawiane są pojemniki na szkło. 

 
Miasto i Gmina Reszel  

Na terenie gminy i miasta Reszel w zakresie zbiórki odpadów funkcjonuje Zakład Usług 

Komunalnych Sp z o.o. w Reszlu. 

Obecnie około 80% ogółu mieszkańców miasta i gminy Reszel objętych jest regularnym systemem 

zbierania odpadów. System zorganizowanego wywozu odpadów funkcjonuje w mieście i gminie od 

1956 r. Wywozem odpadów zmieszanych objęto 90 % mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej 

oraz 60% mieszkańców w zabudowie zagrodowej. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest 

od 2001 r. Selektywną zbiórką odpadów objętych jest 72% mieszkańców w zabudowie zagrodowej. 

Selektywną zbiórkę planuje się w latach najbliŜszych ogarnąć 100% mieszkańców miasta i gminy 

Reszel.  

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Reszlu kaŜdego roku dokupuje pojemniki do 

gromadzenia odpadów i dostosowuje swoją działalność do wymogów ustawowych. W latach 2004-

2006 zakupionych zostało 250 pojemników o pojemności 110 l i 20 pojemników o pojemności 

1100 l.  
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 Na  terenie gminy do gromadzenia nieczystości stałych słuŜą pojemniki o pojemności od 

110 l do 1100 l. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych słuŜą kosze 

uliczne o pojemności 30 l. Do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, 

makulatury przeznaczone są oznakowane pojemniki o pojemności 1100l w odrębnych kolorach. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na 

odbiór odpadów komunalnych. Dlatego teŜ, w przypadku interwencji StraŜy Miejskiej na 

zgłoszenie, Ŝe właściciel nieruchomości nie stosuje się do przepisów „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Reszel” istnieje moŜliwość sprawdzenia czy posiada on 

umowę na wywóz nieczystości. JeŜeli takowej nie posiada dostaje termin na jej zawarcie. JeŜeli po 

jej kontroli stwierdzi się, Ŝe nadal nie wywiązywał się z obowiązku, wówczas Burmistrz ma prawo 

wydać decyzję z urzędu, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, termin 

uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróŜnienia. Decyzja taka obowiązuje 

przez rok i nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności. Zakład Usług Komunalnych w 

Reszlu ma podpisane 1 333 umowy na odbiór odpadów komunalnych, w tym obsługa 16 wspólnot 

mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” oraz Administracji Domów Mieszkalnych. 

Realizowana jest selektywna zbiórka - w 2002 roku zakupiono 40 szt. pojemników aŜurowych na 

butelki PET (20 wieś i 20 miasto), 3 szt. pojemników na zuŜyte farmaceutyki (2 szt. w aptece i 1 w 

przychodni zdrowia). Aktualnie rozszerzany jest zakres selektywnej zbiórki i ustawiane są 

pojemniki na szkło. Selektywna zbiórka odpadów (w tym baterii – 7 szt. pojemników) realizowana 

jest we wszystkich szkołach w gminie. W bazie Zakładu Usług Komunalnych w Reszlu, 

zorganizowano Punkt Czasowego Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych. 

 
 
Gmina Srokowo  
 
Podmioty zbierające odpady z terenu gminy Srokowo: 

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie, ul. Węgorzewska 7, 11-420 

Srokowo, 

 - Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie. 

W latach 2005-2006 było podpisanych 1159 umów na odbiór odpadów z podmiotami, w tym: 

- 29 umów z podmiotami gospodarczymi, 

- 1130 umów z podmiotami indywidualnymi. 

Wszystkich podmiotów na terenie gminy Srokowo jest 1356. W związku z tym obliczono, Ŝe 85% 

ogółu mieszkańców objętych jest regularnym systemem zbierania odpadów.  
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Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie prowadzona jest od 1 lipca 2001r. Przy 

szkołach i na osiedlach mieszkaniowych ustawiono pojemniki do selektywnej zbiórki szkła, 

plastików i papieru. Ogółem ustawiono 90 sztuk 1100 litrowych pojemników, w tym: 

• 80 sztuk na plastiki, 

• 7 sztuk na szkło białe, 

• 7 sztuk na szkło kolorowe. 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie powiatu w sposób zorganizowany 

odbywa się sporadycznie, systemem tzw. wystawki. Powszechne jest, tak jak w całym kraju 

wystawianie przez mieszkańców zuŜytych urządzeń przy pojemnikach na odpady. Powoduje to, Ŝe 

tzw. zbieracze rozbierają pozostawione urządzenia dla pozyskania materiałów uŜytecznych, a do 

środowiska przedostają się substancje niebezpieczne (freony, oleje). 

 

Zbiórka tekstyliów prowadzona jest za pomocą specjalistycznych pojemników oraz akcyjnie 

metodą „wystawki” po wcześniejszym ogłoszeniu. 

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest akcyjnie na niewielką skalę. 

 

Zbiórka szkła – na obszarze powiatu - prowadzona jest z podziałem na szkło białe i kolorowe. 

 

3.1.4. Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  
 

Główną metodą zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie powiatu kętrzyńskiego 

jest ich deponowanie na składowiskach odpadów. Są one obiektami uciąŜliwymi dla środowiska,  

a składowiska nie posiadające Ŝadnych lub dostatecznych zabezpieczeń stanowią potencjalne źródło 

zanieczyszczenia środowiska. 

Według stanu na 31 grudnia 2006 r. w powiecie znajdowało się 5 składowisk odpadów 

komunalnych: 

1. Dębnik-Worpławki - Składowisko Odpadów Komunalnych.  

Jest połoŜone 400 m od drogi Reszel-Gudniki, przy starym składowisku, około 3 km na północ od 

Reszla.  Przyjmuje odpady komunalne. 

Podmioty deponujące odpady: 

- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Reszlu, 

- REMA S.A. Reszel, 
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- MEBELPLAST S.A. Reszel, 

- PWiK Sp.z o.o. Reszel, 

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Reszlu, 

- Firma Handlowo-Usługowa „KUBA” Zbigniew Olenkowicz 

 

2. Składowisko Odpadów Komunalnych w Pudwągach 

Wysypisko zostało zlokalizowane w zagłębieniu po byłym wyrobisku kruszywa naturalnego w 

Pudwągach, w odległości ok. 80-90 m na wschód od szosy Św.Lipka - Kętrzyn. Jest oddalone o 

1300 m od Pieckowa. W pobliŜu nie ma zwartej zabudowy mieszkalnej. Pojedyncze zabudowania 

mieszkalne znajdują się w odległości 200 m. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami składowisko odpadów w Pudwągach przyjmowało odpady 

komunalne do 30.04.2007 r. 

Wykaz podmiotów deponujących odpady: 

- PGK Komunalnik z terenu Miasta i Gminy Kętrzyn, 

- Gmina Barciany, 

- częściowo Gmina Korsze i Reszel. 

 

 

3. Składowisko Odpadów Komunalnych w Łankiejmach 

Obiekt zlokalizowany 0,8 km od miejscowości Łankiejmy, przy drodze Łankiejmy-Trzeciaki. 

Przyjmuje odpady komunalne. Podmiotem, który deponuje odpady jest „WIKOM” Sp. z o.o.  

 

4. Składowisko Odpadów Komunalnych w Srokowie 

Wysypisko zostało usytuowane na peryferiach Srokowa, w jego północno-wschodniej stronie. 

Teren ten stanowi kotlinę u podnóŜa lokalnego wyniesienia moreny czołowej znajdującej się po 

jego wschodniej i południowej stronie. Od strony zachodniej do wysypiska przylega niewielkie 

wzniesienie.  

Wykaz podmiotów deponujących odpady: 

   - Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie, 

   - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie. 

 

5. Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w MaŜanach. 

Znajduje się przy drodze Kętrzyn-Nowa RóŜanka. Od południa i zachodu są nieuŜytki, od wschodu 

pola uprawne. Od północy droga i pola uprawne. Jest to teren po byłej Ŝwirowni. 
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Zgodnie z załoŜeniami KGPO 2010 docelowo do 2014 r., w poszczególnych 

województwach powinno dąŜyć się do zredukowania ilości małych i niefektywnych składowisk 

lokalnych i zapewnienia funkcjonowania składowisk ponadgminnych w ilości od 5 do 15 (max.) 

obiektów w skali województwa. 

Spośród wszystkich odpadów składowanych na składowiskach największą grupę stanowią 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Pozostałe odpady to głównie: skratki, zawartość 

piaskowników oraz komunalne osady ściekowe. 
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TABELA 12. Wykaz funkcjonuj ących składowisk odpadów komunalnych w powiecie 
kętrzyńskim, stan na 31-12-2006 r. na podstawie danych z Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego , bazy ZSO oraz bazy SIGOP 
 

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 

Gmina Kętrzyn Korsze Reszel Reszel Srokowo 
Miejscowość MaŜany Łankiejmy Dębnik/Worpławki Pudwągi Srokowo 
Zarządzający 
składowiskiem 

Amest Sp. z 
o.o. 

„WIKOM” 
Wodociągi i 
Oczyszczanie 
Miasta Sp. z 

o.o. 

Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z 

o.o. w Reszlu 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej 

„Komunalnik”Sp. 
z o.o. w Kętrzynie 

Zakład 
Gospodarki 

Komunalnej i 
Mieszkaniowej 

w Srokowie 
Powierzchnia 
całkowita 
składowiska [ha] 

17,4 5,5 1,5 11,1 1,5 

Ilość odpadów 
przyjęta w 2006 r. 
[Mg]  

0,0 2 313 24 030 6 428 175 

Ilość 
nagromadzonych 
odpadów [Mg] 

417 110 29 254 17 599 184 492 3 804 

Pojemność pozostała 
(niewypełniona) [Mg] 482 890 43 546 6 401 172 508 1 196 

Czy składowisko 
spełnia wymagania 
techniczne 

nie nie tak nie nie 

Monitoring (badany 
komponent) 

wody 
podziemne, 
odcieki, gaz 

wody 
podziemne 

wody podziemne, 
powierzchniowe, 

odcieki 

wody podziemne, 
odcieki, gaz 

odcieki 

Klasa składowiska* A E A E A 
Rok 
otwarcia 

1996 1989 2000 1983 1989 

 
*Określenie klasy składowiska dotyczy minimalnych kryteriów formalnych, które pozwalają na uznanie obiektu oddanego do eksploatacji 
przed dniem 1 października 2001 r. za składowisko odpadów: 

1. Co najmniej jeden z dokumentów: 
• decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę, 
• pozwolenie na uŜytkowanie, 
• decyzja o dostosowaniu lub zamknięciu na podstawie art.33 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.)wydana do 31 grudnia 2003 r., 
• plan zagospodarowania przestrzennego, w którym składowisko zostało ujęte, 
• inny dokument dotyczący lokalizacji lub budowy składowiska oraz 

2. Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z określonymi wymaganiami zakwalifikowano: 

− Klasa A- składowisko odpadów spełniające minimalne wymagania formalne, na którym prowadzona jest eksploatacja 
− Klasa E- obiekt niespełniający minimalnych wymagań formalnych, w trakcie eksploatacji 
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TABELA 13. Rodzaje deponowanych odpadów i zabezpieczenie wód gruntowych przed 
odciekami na składowiskach w powiecie kętrzyńskim   
 

Rodzaje składowanych 
odpadów 

Zabezpieczenie 
składowiska 

WyposaŜenie 

Gmina Lokalizacja 
składowiska 
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W
ag

a 

O
gr

od
ze

ni
e 

i d
oz

ór
 

pi
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ry
 

S
pr

zę
t 

Gmina 
Kętrzyn 

MaŜany x    
Pojedyncza 

geomembrana 
PEHD 2mm 

tak 
zbiornik 
odcieków 

Studnie 
odgazowujące, 

brak 
zagospodarowania 

biogazu. 
Badanie składu 
gazu 1 raz w 

miesiącu 

ta
k 

ta
k 

ta
k 

Kompaktor 
CAT950 
Koparko-
ładowarka 

Miasto 
 i Gmina 
Korsze 

Łankiejmy x    
naturalne - 

glina 
b.d. brak brak 

b
ra

k 

ta
k 

ta
k Spychacz 

DT 

Dębnik - 
Worpławki 

x    
folia PEHD 2 

mm 
tak 

Rozdeszczone 
Odcieki 

wywoŜone są 
do oczyszczalni 
PWiK w Reszlu 

brak ta
k 

ta
k 

ta
k 

Kompaktor 
DINO 
DZO3 

 
Miasto 

 i Gmina 
Reszel 

Pudwągi x    
naturalne - 

glina 
brak. brak brak 

b
ra

k 

ta
k 

ta
k Spychacz 

DT 

Srokowo Srokowo x    
naturalne - 

glina 

zbiorczy, 
odbierający 
ścieki z 
hałdy 

studnia zbiorcza 
na odcieki, 

rozdeszczowyw
anie na kwaterę 

brak 
b

ra
k 

ta
k 

b
ra

k Spychacz 
DT 

Źródło: Bazy SIGOP, ZSO 

 
 
TABELA 14. Monitoring i zagro Ŝenia dla środowiska składowisk w powiecie kętrzyńskim  
 

Stan formalno – prawny Raport OOŚ Przegląd ekologiczny Monitoring środowiska wodnego 

Gmina 
Lokalizacja 
Składowisk

a uregulowany 
nie 

uregulow
any 

tak nie 
 

tak 
 

nie 
ilość  

piezametrów 
częstotliwość 

badań 

Gmina 
Kętrzyn 

MaŜany tak  x  x  5 2 w roku 

Miasto i 
Gmina 
Korsze 

Łankiejmy tak   x x  3 1 w roku 

Dębnik - 
Worpławki 

tak  x  x  3 1 w roku 
Reszel 

Pudwągi  tak  x  x  3 Co 3 miesiące 

Srokowo Srokowo tak   x x  brak  

Źródło: Bazy SIGOP,ZSO 
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W powiecie kętrzyńskim eksploatowana jest 1 sortownia odpadów. Jest ona mechaniczna z 

ręcznym dostosowaniem. 

 

 

3.1.5. Identyfikacja problemu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
 
 
 
Stwierdzono następujące problemy w gospodarce odpadami komunalnymi: 
 
- zagroŜenia środowiska naturalnego oraz zdrowia związane z brakiem działań zamykających  

i rekultywujących istniejące kwatery i składowiska niespełniające wymagań technicznych, 

- niezgodny z wymaganiami prawa stan techniczny znacznej części składowisk odpadów 

komunalnych, 

- brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności 

odpadów ulegających biodegradacji, 

- niewystarczający postęp w selektywnej zbiórce odpadów, 

- brak systematycznych badań morfologii odpadów komunalnych, 

- niedostateczny brak świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

 

 

3.1.6. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
 
 
 

Na ilość odpadów komunalnych wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych 

wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikaj ą głównie z przesłanek rozwoju 

gospodarczo – społecznego. Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano w oparciu  

o dane zamieszczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz Planie Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010. 

W prognozie zmian ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto następujące załoŜenia: 

- nieznaczny wzrost poziomu wytwarzanych odpadów komunalnych na poziomie 1%/rok, 

- rozwój segregowania odpadów oraz wzrost selektywnego zbierania odpadów do 15%/rok, 

- w okresie obowiązywania Planu, wszyscy uczestnicy zostaną objęci zorganizowanym odbiorem 

odpadów, 
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- sukcesywne likwidowanie nielegalnych „dzikich wysypisk” odpadów oraz zmniejszanie się ilości 

składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne, 

- ze względu na porządkowanie gospodarki ściekowej produkcja osadów ściekowych będzie 

wzrastać o ok. 2%/rok, stąd teŜ naleŜy zwiększyć stopień przetwarzania komunalnych osadów 

ściekowych. 

 

 

 

3.2. ODPADY NIEBEZPIECZNE 
 
 
 Niespójny system zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, 

niezadowalający poziom edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz niewystarczający 

monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi powoduje problemy w tym zakresie. Ich 

rozwiązanie zapewni wzrost masy odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku  

i eliminację nieprawidłowych praktyk w zakresie postępowania z tymi odpadami. 

 

3.2.1. Źródła powstawania, ilości wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwianiu. 
 
 Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność 

przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają równieŜ w gospodarstwach domowych, 

słuŜbie zdrowia, szkolnictwie oraz w dziedzinie obronności. 

  

TABELA 15. Bilans odpadów niebezpiecznych wg grup na terenie powiatu kętrzyńskiego – 
31.12.2006 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Źródło: Dane WIOŚ w Olsztynie (baza SIOP-W) 

 

Grupy Wytworzone Magazynowane Odzysk Unieszkodliwianie  
08 7,094 0,643 6,101 0,350 
09 0,940 0,000 0,450 0,490 
12 3,800 0,000 - 3,800 
13 9,250 0,387 8,863 - 
15 5,941 0,302 5,543 0,096 
16 7,282 1,918 4,460 1,252 
18 0,175 0,000 - 0,175 
20 0,006 0,000 - 0,006 

Razem 34,488 3,250 25,417 6,169 
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3.2.2.  Odpady zawierające PCB. 
 
 

Zgodnie z celami wytworzonymi w Dyrektywie Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. 

w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) 

określonych w ustawach: o odpadach, Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 

przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 

substancje stwarzające szczególne zagroŜenie dla środowiska, PCB zaliczane są do substancji 

stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska. W związku z tym, zabronione jest 

wprowadzanie ich do obrotu oraz poddawanie procesom odzysku. 

PCB były stosowane w: 

- kondensatorach,  

- transformatorach, 

- innych urządzeniach tj. wyłączniki olejowe, rozruszniki oporowe, wyłączniki o pojemności 

powyŜej 5 l oleju. 

Ze względu na swoje właściwości dielektyczne PCB znalazły zastosowania jako: składniki cieczy 

izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów, płyny hydrauliczne, dodatki do farb 

i lakierów, plastyfikatory do tworzyw sztucznych i środki konserwujące i impregnujące. 

 Z inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB, przeprowadzonej w 2005 r. przez 

Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wynika, Ŝe najwięcej urządzeń 

zawierających te substancje w powiecie kętrzyńskim posiada REMA S.A. w Reszlu. 

 

Prognoza zmian 

Zgodnie z przepisami prawa, dopuszcza się wykorzystywanie PCB w uŜytkowanych urządzeniach 

lub instalacjach, nie dłuŜej niŜ do 30 czerwca 2010 r. 

 

 

3.2.3. Oleje odpadowe 
 
 

Oleje odpadowe powstają, w wyniku planowanej wymiany zuŜytych olejów, awarii instalacji i 

urządzeń, jak równieŜ usuwania ich z innych odpadów, między innymi pojazdów wycofanych z 
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eksploatacji. Są to w szczególności zuŜyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a 

takŜe oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. 

 Największe ilości olejów odpadowych pochodzą głównie ze: 

- stacji obsługi pojazdów, 

- bazy transportowe i remontowe, 

- maszyny i urządzenia pracujące w przemyśle. 

 Olej odpadowy ze względu na ich duŜą szkodliwość, powinnien być zbierany i 

magazynowany. Następnie winien być poddawany procesowi odzysku lub unieszkodliwiania 

następującymi metodami: 

- regeneracji, 

- destylacji i rafinacji, 

- krakingu termicznego, 

- spalania z zastosowaniem długich pieców do wypalania klinkieru ( przemysł cementowy), 

- obróbki polegającej na odwodnieniu i oczyszczaniu zuŜytych olejów. 

W powiecie kętrzyńskim wytwarzane oleje odpadowe odbierane są przez przedsiębiorców  

posiadających zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Większość trafia do rafinerii, 

gdzie poddawane są procesom regeneracji. 

 

Prognoza zmian 

Na lata obowiązywania planu zakłada się, Ŝe ilość olejów odpadowych pozostanie na 

niezmienionym poziomie, poniewaŜ zwiększa się czas eksploatacji olejów, ale jednocześnie wzrasta 

ilość uŜytkowanych samochodów, maszyn i urządzeń pracujących w przemyśle. 

 

 

 

3.2.4. ZuŜyte baterie i akumulatory 
 
 

WyróŜnia się wielkogabarytowe akumulatory (kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe)  

i małogabarytowe baterie i akumulatory. Art. 41 ustawy o odpadach nakazuje unieszkodliwianie 

baterii lub akumulatorów, oddzielnie od innych rodzajów odpadów oraz zobowiązuje posiadaczy 

odpadów w postaci baterii lub akumulatorów do selektywnego ich zbierania, umoŜliwiającego 

późniejszy ich odzysk lub unieszkodliwianie. Posiadacze odpadów w postaci baterii lub 

akumulatorów, niebędący przedsiębiorcami, powinni zwracać te odpady do punktów ich zbiórki lub 
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wrzucać do pojemników przeznaczonych na te odpady. 

W naszym powiecie niewystarczająco rozwinięty jest system zbierania baterii małogabarytowych z 

małych i średnich przedsiębiorstw, w tym z jednostek handlu detalicznego oraz gospodarstw 

domowych. 

 

Prognoza zmian 

Szacuje się, Ŝe w następnych latach zauwaŜalna będzie nieznaczna tendencja wzrostowa w zakresie 

ilości wytwarzania zuŜytych baterii i akumulatorów, z uwagi między innymi na fakt, Ŝe obecnie 

mieszkańcy Polski zuŜywają około 60% baterii pierwotnych w stosunku do zuŜycia baterii 

pierwotnych przez mieszkańców Unii Europejskiej. 

 

 

3.2.5. Odpady medyczne i weterynaryjne 
 
 

Odpady te, to substancje stałe i ciekłe powstające w procesach diagnozowania, leczenia, 

profilaktyki medycznej i weterynaryjnej. 

 W placówkach medycznych i weterynaryjnych stosuje się selektywne zbieranie odpadów w 

specjalistycznych pojemnikach. Odpady te odbierane są przez firmy, a następnie unieszkodliwiane 

głównie przez termiczne przekształcanie (D10). 

 

Prognoza zmian 

Zakłada się wzrost ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

 

 

3.2.6. Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 
 

Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią zagroŜenie dla środowiska ze względu na zawarte 

w nich róŜnego rodzaju szkodliwe substancje takie jak: oleje, płyny chłodnicze, akumulatory, 

zuŜyte opony, itp.  

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji moŜe przekazać go wyłącznie przedsiębiorcy, 

który prowadzi stację demontaŜu albo punkt zbierania pojazdów. Ustawa o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji ma na celu zapewnienie przekazywania do stacji demontaŜu pojazdów  
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w całości oraz wykorzystanie zawartych w nich materiałów. Prowadzący stację przyjmując pojazd, 

zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o jego demontaŜu. 

 

Prognoza zmian 

Na ilość wycofanych pojazdów wpływa wartość wskaźnika ilości osób przypadających na 1 

samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu zamoŜności 

społeczeństwa liczba pojazdów będzie wzrastać, co przyczyni się do wzrostu ilości wycofanych z 

eksploatacji pojazdów. 

 

3.2.7. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 
 
Ustawa o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa zasady postępowania, w sposób 

zapewniający ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi. Ilość poszczególnych 

urządzeń wycofanych z uŜycia jest trudna do określenia ze względu na fakt, Ŝe aktualnie nie 

funkcjonuje w wystarczającym zakresie zorganizowany system zbiórki tych odpadów.  

 

Prognoza zmian  

Przyjmuje się wzrost o 3-5%. 

 

 

3.2.8. Odpady zawierające azbest 
 
 
 
      Zgodnie z art. 160 ustawy Prawo ochrony środowiska, azbest naleŜy do substancji 

stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska, dlatego teŜ powinien podlegać sukcesywnej 

eliminacji. 

 

      Wyroby zawierające azbest klasyfikuje się na: 

 

- Klasę I , która obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane 

jako „miękkie”, zawierające powyŜej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają 

uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. 

Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu uŜywane przez 
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pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. 

w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne. Ocena wielkości 

produkcji wymienionych wyrobów oraz ilości aktualnie uŜytkowanych jest niemoŜliwa do 

przeprowadzenia. 

 

- Klasę II , która obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyŜej 1000 kg/m3 definiowane 

jako„twarde”, zawierające poniŜej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno 

związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo 

niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównywaniu z wyrobami klasy I. Niebezpieczeństwo 

dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie 

otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z 

zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej rozpowszechnione w Polsce są płyty azbestowo - 

cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako elewacje w 

budownictwie wielokondygnacyjnym i na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach 

produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe, z których naleŜy wymienić 

przede wszystkim rury słuŜące do wykonania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w 

budownictwie jako przewody kominowe i zsypy. 

 

Na podstawie zebranych w 2006 r. informacji Wojewoda sporządził zbiorczy rejestr dotyczący 

ilości wyrobów zawierających azbest w województwie warmińsko-mazurskim, których łączna ilość 

wynosi 85 095,5 Mg oraz 100 924,5 mb rur azbestowo-cementowych. 

 
TABELA 16. Ilo ść wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych do usunięcia podczas 
inwentaryzacji sporządzonej w 2006 r. 
 

Ilość wyrobów zakwalifikowanych do usunięcia w terminie do 
2032 r. w powiecie kętrzyńskim. 

Mg mb (rury) 

4765,94 0,00 

                            Źródło: Dane z WPGO 

 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku jest wyrazem uznania przez nasz kraj 

standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców i zanieczyszczenia 

środowiska. Zakłada on usunięcie do roku 2032 materiałów budowlanych zawierających azbest, 
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których na terenie całego naszego karu znajduję się ponad 15,5 milionów Mg. Program jest 

koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki i wymaga współpracy wielu instytucji, placówek 

naukowych, a takŜe placówek organów państwowych oraz samorządowych. Program eliminacji 

azbestu z obszaru Polski jest więc szczególnym wyzwaniem dla organów samorządowych bowiem 

oczyszczanie kraju z azbestu na terenie powiatu musi się odbywać w sposób kontrolowany, tak aby 

nie powodować zwiększania emisji włókien do środowiska i związanego z tym zagroŜenia zdrowia 

ludności. Zgodnie z tym Programem kaŜde województwo, powiat oraz gmina powinno opracować 

własny program usuwania azbestu na swoim terenie. Głównym celem takiego programu jest 

edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu oraz pomoc zarówno w bezpiecznym jego 

usuwaniu jak i w pozyskaniu środków na jego usunięcie. Dotychczas jednak nie opracowano 

programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium: 

- województwa warmińsko-mazurskiego, 

- powiatu kętrzyńskiego oraz 

- gmin.  

 

Prognoza zmian 

Zgodnie z „ Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na 

terytorium Polski”, wyroby nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym mogą być jeszcze 

uŜytkowane do 2032 r. Wobec tego, istotne jest sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających 

azbest, według stopnia pilności, określonego na podstawie oceny stanu i moŜliwości bezpiecznego 

uŜytkowania wyrobów zawierających azbest. Głównym celem w/w Programu jest eliminowanie 

negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców powiatu.  

 NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe usuwanie wyrobów zawierających azbest w powiecie 

przebiega bardzo powoli. 

 

 

3.2.9. Przeterminowane pestycydy 
 
  
      Pestycydy naleŜą do grupy związków chemicznych pochodzenia naturalnego (roślinnego) i 

syntetycznego stosowanych do niszczenia pasoŜytów i zwalczania chorób roślin. Problematykę 

środków ochrony roślin naleŜy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy z nich dotyczy 

składowania przeterminowanych środków ochrony roślin w tzw. mogilnikach, drugi natomiast 

wynika z produkcji, dystrybucji i stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie.  
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   W województwie warmińsko-mazurskim przeprowadzono inwentaryzację istniejących 

mogilników i magazynów z przeterminowanymi środkami ochrony roślin. Po uzyskaniu dotacji z 

EkoFunduszu, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz środków własnych wyłoniono specjalistyczną firmę, 

która przystąpiła do likwidacji mogilników. Odpady z nich wywieziono do spalarni odpadów 

niebezpiecznych w Dąbrowie Górniczej, a konstrukcje betonowe mogilników zostały 

unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych. 

 W 2007 roku na terenie powiatu kętrzyńskiego został zlikwidowany mogilnik w m. Siniec, 

gm. Srokowo. 

 
Innym aspektem jest kwestia prawidłowego postępowania z opakowaniami po aktualnie 

uŜytkowanych środkach. Zagadnienia te reguluje ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach  

i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn.zm.), która wprowadziła obowiązek 

odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów, na własny koszt, 

opakowań wielokrotnego uŜytku i odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin. 

Przestrzeganie tej ustawy powinno się przyczynić do zlikwidowania sytuacji, kiedy na składowiska 

odpadów komunalnych trafiały opakowania po środkach ochrony roślin. 
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3.3. ODPADY POZOSTAŁE 

 
 

TABELA 17. Bilans odpadów w grupach – Powiat Kętrzyński (stan na 31.12.2006 r.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.1.  

                śródło: Baza SIGOP 

 

3.3.1. ZuŜyte opony 

 
 ZuŜyte opony powstają w wyniku bieŜącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ich 

źródłem są teŜ pojazdy wycofane z eksploatacji. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje się na 

podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych 

pojazdów, uwzględniając czas zuŜycia opon. 

Na poziomie powiatu brak jest danych dotyczących ilości zuŜytych opon oraz danych, jaka ilość 

zuŜytych opon została spalona, jaka poddana bieŜnikowaniu i recyklingowi. 

 Zbieraniem zuŜytych opon zajmują się firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontaŜu, 

gminy i osoby fizyczne. 

 Warsztaty wulkanizacyjne mają podpisane umowy z wytwórcami opon na odbiór opon 

zuŜytych, które następnie przekazywane są do recyklingu. Mimo to wiele opon trafia na 

składowiska, a część jest spalana w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu. 

 

 

Grupy Wytworzone Magazynowane Odzysk Unieszkodliwianie 
02 83,00 0,000 83,000 - 
03 12,400 0,000 12,400 - 
07 7,489 0,410 7,079 - 
08 31,444 2,314 28,477 1,030 
09 0,940 0,000 0,450 0,490 
10 1 900,500 0,000 1 663,800 240,000 
12 1 908,710 19,580 1 893,030 3,80 
13 9,250 0,387 8,863 - 
15 168,876 8,302 159,118 1,456 
16 286,853 9,838 265,727 11,652 
17 92,014 0,000 79,814 12,200 
18 0,175 0,000  0,175 
19 2 099,20 0,000 1 660,000 439,200 
20 68,020 0,000 0,090 67,664 

Razem 6 668,781 40,830 5 861,848 32,329 
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Prognoza zmian  

Rozwój motoryzacji oraz coraz wyŜszy standard Ŝycia ludności powoduje wzrost liczby 

samochodów, a w związku z tym będzie wzrastała masa odpadów w postaci zuŜytych opon. 

 

 

3.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 

 
 
 
 Odpady z budowy, remontów i demontaŜu powstają w budownictwie mieszkaniowym i 

przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie – zarówno na etapie budowy, jak i 

wykonywanych planowych i awaryjnych remontów oraz prac rozbiórkowych. Źródła ich powstania 

są rozproszone, co powoduje trudności z oszacowaniem ich ilości. Do grupy odpadów budowlanych 

zaliczamy gruz betonowy i ceglany, materiały ceramiczne, odpady betonowe, ziemię z wykopów, 

odpady plastikowe, drewniane, drewnopodobne, gips oraz wełnę mineralną. Ustalenie ilości 

odpadów jest trudne do oszacowania poniewaŜ firmy budowlane zagospodarowują odpady we 

własnym zakresie np. do wyrównywania i rekultywacji terenu, budowy dróg i fundamentów.   

Pozostałe odpady są unieszkodliwiane głównie poprzez składowanie. 

 
Zbieraniem i transportem z budowy, remontów i demontaŜu zajmują się obecnie: 
 
- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe i demontaŜowe oraz osoby prywatne 

   prowadzące te prace, 

- specjalistyczne podmioty działające w zakresie zbierania i transportu odpadów. 

   
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na 

zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady komunalne pojemnika na zlecenie i koszt 

wytwórcy odpadów.  

Identyfikacja problemów: 

� odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umoŜliwiający ich  

zagospodarowanie, 

� system zbierania odpadów nie obejmuje wszystkich wytwórców, 

� wysoki udział odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie oraz magazynowanych w 

stosunku do istniejących mocy przerobowych instalacji i obiektów do ich odzysku. 
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Prognoza zmian 
 
NaleŜy liczyć się ze zwiększeniem ilości powstających odpadów budowlanych, w związku z 

intensywnym rozwojem tej branŜy gospodarki. Poprzez wzrost selektywnego zbirania tego typu 

odpadów następować będzie wzrost ich gospodarczego wykorzystania oraz zmniejszenie ilości 

zmieszanych odpadów budowlanych, które trafiłyby na składowiska. 

 

 

3.3.3. Komunalne osady ściekowe 
 
 
 Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie 

oczyszczania ścieków. Na terenie powiatu kętrzyńskiego funkcjonują 22 oczyszczalnie ścieków: 

- 21 oczyszczalni ścieków komunalnych,  

- 1 oczyszczalnia ścieków przemysłowych (przy zakładzie REMA SA w Reszlu). 

 

 

 

    Tabela 18. Wykaz oczyszczalni ścieków w powiecie kętrzyńskim 
 

Lp. Miejscowość Właściciel Odbiornik Q RLM 

1. 
Reszel, ul. 

Rataja 
Gmina 
Reszel 

 Sajna 
41+930 

Qśr.= 1 650 
m3/d 

11 000 
proj. 

2. 
Reszel, ul. 
Chrobrego 

REMA S. A.    
Reszel 

Sajna 
Qdśr. = 20,0 

m3/d 
135 

3. ŁęŜany 
UW-M 
Olsztyn 

Jez. Legińskie b.d. <2000 

4. Jegławki 
Gmina 

Srokowo 
Rz. Kosakowo Qśr.= 50 m3/d 400 

5. Srokowo 
Gmina 

Srokowo 
Rz. Omet 
23 + 615 

Qśr.= 200 m3/d 
Qmax = 20 

m3/h 

3 100 
proj. 
ponizej 
2000 

6. Aptynty 
Gmina 

Barciany 

Rów D i za 
granicą do 

Ometu 
Qśr.= 30 m3/d 

113 

7. Drogosze 
Gmina 

Barciany 
 Runa Qśr.= 50 m3/d 

74 

8. Barciany 
Gmina 

Barciany 
Rów LD 1+930 
Liwna 17+460 

Qśr.= 212 m3/d 
Qmx.= 254,4 

m3/d 

1430 

9. Mołtajny 
Gmina 

Barciany 

Rów D-52 i za 
granicą do 

Ometu 

Qśr.= 115,5 
m3/d 

Qmax= 150,1 
m3/d 

<2000 
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10. Winda 
Gmina 

Barciany 
Rów LE 

Liwna 22 + 930  

Qśr.= 217,2 
m3/d 

Qmax= 266,5 
m3/d 

924  

11. Trzy Lipy 
Miasto 
Kętrzyn 

 Guber 

Qśr.= 6 500 
m3/d 

Qmax.=8 500 
m3/d 

Qproj=12000 
m3/d  

70 000 
proj. 

12. Karolewo 
Gmina 
Kętrzyn 

Rów GAS 
1+200 

Rz. Guber 
59+450 

Q= 336,0 
m3/d 

1377 

13. Kruszewiec 
Gmina 
Kętrzyn 

Rów G-38 
0+240 

Guber 61+315 

Qśr.= 34,4 
m3/d 

Qmax.= 41,9 
m3/d 

231 

     14. 
 

Martiany - Oś. 
Wczas. 

 
Osoba 

fizyczna 

 
Do ziemi 

Qśr = 56 m3/d 
Qmax = 72,8 

m3/d 
<2000 

15. Korsze 
Gmina 
Korsze 

Rz. 
Korszynianka 

3 +600 

Qśr.= 1 327 
m3/d 

Qśr.= 110 m3/h 
Qmax= 1660 

m3/d 

7 431 –
proj. 

1 664- 
rzecz. 

16. Prosna 
Gmina 
Korsze 

Rz. Guber 
9 + 040 

Qśr.= 48 m3/d 
Qśr.= 2 m3/h 

227 

17. 
Równina 
Górna 

Gmina 
Korsze 

Rz. Guber 
37 + 230 

Qśr.= 25,6 
m3/d 

Qśr.= 2,21 
m3/h 

183 

18. Wandajny 
Gmina 
Korsze 

Rów SE 
Rz. Sajna 17 + 

400 

Qśr.= 32 m3/d 
Qśr.= 4,2 m3/h 

<2000 

19. Garbno 
Gmina 
Korsze 

Struga Rawa 
0 + 040 

Qśr.= 180 m3/d 
Qmax= 20 m3/h 

1 521 

20. Frączkowo  
Gmina 

Barciany 
Rów 

 
Q = 106 m3/d 
Q 8,4 m3/h 

621 

21. Nakomiady 
Gmina 
Kętrzyn 

Rów Qśr.= 100 m3/d 600 

22. GierłoŜ 
Gmina 
Kętrzyn 

Rów leśny 

Qd. śr.= 40,2 
m3/d 

Qh max = 4,3 
m3/h  

265 

   opracowanie: własne 

 
Wszystkie oczyszczalnie stosują technologię mechaniczno-biologiczną, przy czym oczyszczalnie w 

Trzech Lipach, Korszach, Barcianach i Srokowie to oczyszczalnie z moŜliwością usuwania fosforu 

na drodze chemicznej. Łącznie oczyszczalnie powiatu kętrzyńskiego oczyszczają ok. 9 400 m3 

ścieków w ciągu doby, natomiast ich potencjalna zdolność oczyszczania to ok. 13 813,5 m3/d. 

Część z tych oczyszczalni wymaga  zmodernizowania w celu dostosowania parametrów 

oczyszczanych ścieków do obowiązujących norm. Niektóre z oczyszczalni dysponują rezerwą 

przepustowości. 
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Ilość powstających osadów uzaleŜniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, 

przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w 

procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane w grupie 19 i określone kodem 19 08 05 – 

ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 

Dominującym kierunkiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych było ich 

unieszkodliwienie poprzez składowanie- ponad 41% masy osadów wytworzonych.  Osady te mają 

równieŜ zastosowanie w rolnictwie. Wykorzystywany jest do nawoŜenia gleb pod następujące 

zestawy roślin: 

- zboŜa,  

- ziemniaki,  

- rośliny przemysłowe, 

- trawy nasienne. 

Inne moŜliwości opierają się na: 

- kształtowaniu terenów zielonych, 

- uprawie roślin ozdobnych, 

- konserwacji nasypów tras, wałów ziemnych, 

- rekultywacji terenów zdegradowanych. 

  Warunkiem stosowania osadów do wymienionych celów jest ich stabilizacja oraz przygotowanie 

poprzez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który 

obniŜa podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie oraz eliminuje zagroŜenia dla 

środowiska i zdrowia ludzi. 

Bilans komunalnych osadów ściekowych na terenie Powiatu wg stanu na 2007 r. wynosi 1 521,5 

Mg – dane WIOŚ w Olsztynie. 

 
Prognoza zmian 
 
Sukcesywna eliminacja ze składowania ustabilizowanych osadów ściekowych. 

Zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych poprzez: 

- biogazownie,  

- kompostowanie, 

- termiczne ich przekształcanie, 

- stosowanie w rolnictwie osadów ustabilizowanych. 
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3.3.4. Odpady opakowaniowe 
 
 
 Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz 

transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do 

obrotu. Powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych 

miejsc uŜyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk, itp. 

 

Podstawy, na których opiera się funkcjonujący w kraju od 2001 r. system gospodarki odpadami 

opakowaniami, to: 

 

-wprowadzanie odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających swoje produkty w 

opakowaniach za powstałe odpady opakowaniowe, polegające przede wszystkim na ustalonym 

prawnie obowiązku uzyskania określonego poziomu odzysku i recyklingu, 

- moŜliwości przejęcia i realizacji obowiązków przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu 

przez organizacje odzysku, powołane w formie spółek akcyjnych, 

- wdroŜenie monitoringu odpadów, prowadzonego w ramach obowiązkowej sprawozdawczości, 

-wprowadzenie dla opakowań wymagań dotyczących ochrony środowiska. 

 

Finansowanie prac związanych ze zbieraniem odpadów opakowaniowych oraz przygotowaniem ich 

do recyklingu zapewniają opłaty wpłacane przez przedsiębiorców do organizacji odzysku oraz 

opłaty produktowe wpłacane do urzędów marszałkowskich. Organizacje odzysku, w zaleŜności od 

przyjętej w statucie formy działania, finansują firmy usług komunalnych pozyskujące odpady lub 

jednostki samorządu gminnego organizujące zbieranie odpadów na swoim terenie. 

 

Prognoza zmian 

 Nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych oraz zasadniczych 

zmian struktury odpadów opakowaniowych. Dominującą masę będą stanowiły odpady z 

makulatury, następnie odpady ze szkła i odpady z tworzyw sztucznych. 

 

 

3.4. ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM. 
 

Na terenie powiatu kętrzyńskiego wytwarzane są głównie odpady nieorganiczne z procesów 

termicznych – głównie z elektrociepłowni „Komec” Sp. z o.o. w Kętrzynie oraz „Korpec” Sp. z o.o. 
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w Korszach, odpady z kształtowania i fizycznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – 

Philips Lighting – Farel Mazury Sp. z o.o. w Kętrzynie. Dane o odpadach pochodzą z bazy SIGOP 

prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.  

 

W 2006 r. w ewidencji bazy SIGOP znajdowało się 10 zakładów wytwarzających odpady 

przemysłowe: 

- AGRO-SKANDAWA Sp z o.o. w Aptyntach 

- Fabryka Plastików Kwidzyn w Kętrzynie 

- Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie 

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – Kętrzyn 

- PHILIPS LIGHTING FAREL MAZURY w Kętrzynie 

- Przedsiębiorstwo PKS Kętrzyn 

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. – Reszel 

- REMA S.A. Reszel   

- Szpital Powiatowy w Kętrzynie 

- ZOZ – Reszel 

Zgodnie z danymi, uzyskanymi w WIOŚ, w 2006 roku w powiecie kętrzyńskim wytworzono 

6 668,781 Mg odpadów pochodzących z sektora gospodarczego. Sposób ich zagospodarowania 

przedstawiono w tabeli 19. 

 
TABELA 19. Bilans odpadów w grupach – Powiat Kętrzyński 
 
Grupy Wytworzone Magazynowane Odzysk Unieszkodliwianie 

poza składowaniem 
Unieszkodliwianie 
przez składowanie 

02 83,00 0,000 83,000 - - 
03 12,400 0,000 12,400 - - 
07 7,489 0,410 7,079 - - 
08 31,444 2,314 28,477 1,030 - 
09 0,940 0,000 0,450 0,490 - 
10 1 900,500 0,000 1 663,800 - 240,000 
12 1 908,710 19,580 1 893,030 3,80 - 
13 9,250 0,387 8,863 - - 
15 168,876 8,302 159,118 1,456 - 
16 286,853 9,838 265,727 11,652 - 
17 92,014 0,000 79,814 8,200 4,000 
18 0,175 0,000  0,175 - 
19 2 099,20 0,000 1 660,000 - 439,200 
20 68,020 0,000 0,090 5,526 62,404 

Razem 6 668,781 40,830 5 861,848 32,329 745,604 
śródło: Baza SIGOP 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2009-2012 

                                                                       
                                                                                                                             

47

 
 
Największy udział wśród odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym mają odpady z grupy 

19 – odpady z instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu odpadów, odpady z oczyszczalni 

ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (24%). W przewaŜającej 

ilości są to osady z oczyszczalni ścieków. Ten typ odpadu, według konstrukcji Planów 

Gospodarki Odpadami zaliczany jest obecnie do odpadów z sektora komunalnego, naleŜy 

jednak uwzględniać fakt, iŜ w bazie SIGOP-W są to odpady z sektora gospodarczego w grupie 

19. 

Kolejnymi, co do ilości wytwarzanych odpadów, grupami są odpady z procesów termicznych 

(grupa 10), czyli ŜuŜle i popioły powstające w elektrociepłowniach i kotłowniach – 22% oraz 

odpady z grupy 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni 

metali i tworzyw sztucznych – 22%. 

 Na terenie powiatu kętrzyńskiego istnieje nieczynne składowisko odpadów 

poprzemysłowych, które znajduje się  w Sińcu.  

 

3.4.1. Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów w sektorze 
gospodarczym innych niŜ niebezpieczne. 

 
 

Najwięcej odpadów innych niŜ niebezpieczne powstaje w procesach termicznych (grupa 

10). Wg. bazy SIGOP-W jest to 1 900,5 Mg, jednak wg. sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego 

ilość ta jest inna. RozbieŜność ta wynika z faktu, iŜ w bazie SIGOP-W nie są uwzględnione odpady 

powstające w Energetyce Cieplnej w Korszach „Korpec” i w mniejszych kotłowniach zakładowych, 

do których zaliczamy ŜuŜle i popioły z elektrociepłowni – głównie w Kętrzynie oraz w Korszach. 

Znaczne ilości odpadów powstają teŜ w procesach kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej 

obróbce powierzchni metali i tworzyw sztucznych - grupa 12 (1 908,710 Mg). Największym 

wytwórcą takich odpadów jest Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o. w Kętrzynie (odpady z 

tłoczenia i piłowania Ŝelaza – 1877,8 Mg). Znaczący udział ma teŜ grupa 03 – odpady z 

przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury. Największa 

ilość powstaje w Mti-Furninova Sp. z o.o.w Kętrzynie – są to trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa. 
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3.4.2. Odpady niebezpieczne powstające w sektorze gospodarczym. 
 
 
 Sumaryczna ilość odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego w powiecie 

kętrzyńskim w 2006 r. przedstawiono w tabeli 20.  

 

 
TABELA 20. Bilans odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wg grup na terenie 
powiatu kętrzyńskiego – 2006 r. 

Źródło: Dane WIOŚ w Olsztynie (baza SIOP-W) 

 

Na podstawie zebranych danych moŜna stwierdzić, iŜ największymi wytwórcami odpadów 

niebezpiecznych z sektora gospodarczego na terenie powiatu kętrzyńskiego są: 

 

1. Szpital Powiatowy w Kętrzynie – odpady medyczne z diagnozowania i leczenia, lampy 

fluorescencyjne, odpady zawierające rtęć, roztwory utrwalaczy. 

2. Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o. w Kętrzynie - odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne, oleje zawierające związki chlorowcopochodne, sorbenty, materiały 

filtracyjne zanieczyszczone. 

 

 W grupie odpadów niebezpiecznych dominowały odpady z następujących grup: 

grupa 13 – oleje odpadowe  i  odpady  ciekłych  paliw  (z  wyłączeniem olejów jadalnych i grupy 

05 12 19) 

grupa 16 – odpady nie ujęte w innych grupach 

grupa 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania powłok ochronnych (farb, 

emalii, lakierów) kitu, kleju, szczeliw, farb drukarskich 

grupa 16 – odpady nie ujęte w innych grupach. 

Grupy Wytworzone Magazynowane Odzysk Unieszkodliwianie 
poza 

składowaniem 

Unieszkodliwianie 
przez 

składowanie 
08 7,094 0,643 6,101 0,350 - 
09 0,940 0,000 0,450 0,490 - 
12 3,800 0,000 - 3,800 - 
13 9,250 0,387 8,863 - - 
15 5,941 0,302 5,543 0,096 - 
16 7,282 1,918 4,460 1,252 - 
18 0,175 0,000 - 0,175 - 
20 0,006 0,000 - 0,006 - 

Razem 34,488 3,250 25,417 6,169 - 
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 Analizując informacje na temat odpadów z sektora gospodarczego wzięto pod uwagę dane 

zgromadzone w bazie SIGOP-W oraz w bazie ZSO prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Oba 

źródła stanowią częściowe informacje (nie obejmują wszystkich podmiotów gospodarczych na 

terenie powiatu). Dodatkowo naleŜy mieć na uwadze fakt, iŜ baza SIGOP-W obejmuje w bilansie 

odpadów osady ściekowe, które zgodnie z konstrukcją PGO naleŜy uwzględnić jako odpady z 

sektora komunalnego. Biorąc pod uwagę powyŜsze fakty, do dalszych rozwaŜań przyjęto 

następujące ilości odpadów z sektora gospodarczego: 

 

Odpady inne niŜ niebezpieczne  6 668,781 Mg/rok 

Odpady niebezpieczne                     34,488 Mg/rok 

Ogólnie                                          6703,269 Mg/rok 

 

Stan aktualny w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi wskazuje na następujące 

problemy: 

- niespójny system zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, 

- niezadowalający poziom edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

- niewystarczający monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

Rozwiązanie problemów zapewni wzrost masy odpadów niebezpiecznych poddanych procesom 

odzysku i eliminację nieprawidłowych praktyk w zakresie postępowania z tymi odpadami.  

 

3.4.3. Rodzaj i ilość odpadów z sektora gospodarczego poddawane odzyskowi  
i unieszkodliwianiu. 

 
 

Rodzaj odpadów z sektora gospodarczego powstających na terenie powiatu poddawanych 

poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania przedstawia tabela 21. 

 

TABELA 21. Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu z sektora 
gospodarczego –stan na  31.12.2007 r. 
 

Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilo ść odpadu 
[Mg] 

Metoda odzysku/ 
unieszkodliwiania 

1. 02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do 
spoŜycia i przetwórstwa 

3,3 D5 

2. 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa 
i fornir inne niŜ wymienione w 03 01 04 

1 544,3 R1 

3. 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa 
i fornir inne niŜ wymienione w 03 01 04 

60,9 D5 
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4. 04 01 99 Inne niewymienione odpady 47,8 R14 
5. 04 02 09 Odpady materiałów złoŜonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery) 
13,8 R14 

6. 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niŜ wymienione 
w 04 02 14  

7,0 D5 

7. 04 02 99 Inne niewymienione odpady 17,6 D5 
8. 10 01 80 Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego  7 530,0 R14 
9. 10 09 03 śuŜle odlewnicze 50,0 R14 
10. 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 

odlewania inne niŜ wymienione w 10 09 07 
192,0 R14 

11. 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niŜ 
wymienione w 10 09 09 

72,0 R14 

12. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 180,7 R14 
13. 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niŜ wymienione w 15 02 02 

0,5 R14 

14. 16 03 80 Produkty spoŜywcze przeterminowane lub 
nieprzydatne do spoŜycia 

1,7 D5 

15. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

2 087,2 R14 

16. 17 02 01 Drewno 1 986,2 R1 
17. 19 01 12 śuŜle i popioły paleniskowe inne niŜ 

wymienione w 19 01 11 
11,0 R14 

18. 19 08 01 Skratki 33,6 R14 
19. 19 08 02 Zawartość piaskowników 37,6 R14 
20. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 41,5 R14 
21. 19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

inne niŜ wymienione w 19 11 05  
8,0 R14 

Źródło: Baza ZSO 
 
 

Wśród odpadów wykorzystanych dominowały: 

-   mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego, 

- odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli,  

 

Całość odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego jest przekazywana róŜnym podmiotom 

w celu odzysku i unieszkodliwiania.  
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3.4.4. Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów w sektorze gospodarczym 
 

 

Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie, w 

zaleŜności od dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki, wymagania stawiane pojemnikom 

oraz miejscom tymczasowego magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich 

aktów prawnych. 

Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc wytwarzania do 

miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, 

będących w gestii: 

- wytwórców odpadów 

- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania 

- specjalistycznych firm transportowych 

Sposób transportu odpadów jest ściśle uzaleŜniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez 

odpowiednie przepisy, w tym ADR.  
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4. PRZYJĘTE CELE I KIERUNKI DZIAŁA Ń W ZAKRESIE GOSPODARKI 
ODPADAMI 

 
 

 

Odpady w ochronie środowiska powinny być traktowane jako priorytetowe zadanie, poniewaŜ 

stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Celem tworzenia planu 

gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 

zrównowaŜonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w 

szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli: 

 

1. Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości  

    niebezpiecznych,  

2. Wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy  

odpadów nie moŜna poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie 

generalnie jest traktowane jako najmniej poŜądany sposób postępowania z odpadami.  

 
Realizacja tych zasad umoŜliwi osiągnięcie innych celów takich, jak: ograniczenie zmian klimatu 

powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez minimalizację emisji gazów cieplarnianych z 

technologii zagospodarowania odpadów, czy teŜ zwiększenie udziału w bilansie energetycznym 

kraju energii ze źródeł odnawialnych.  

Zasadniczym celem przyszłej gospodarki odpadami jest: 

 

„MINIMALIZACJA ZAGRO śEŃ ŚRODOWISKA 

POWODOWANYCH PRZEZ ODPADY” 

Cele strategiczne: 

− Minimalizacja ilo ści powstających odpadów i zmniejszenie ich toksyczności  

− Optymalne zagospodarowanie odpadów 

− Edukacja ekologiczna 

− Likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc składowania odpadów 

− Konsekwentna i skuteczna egzekucja przepisów prawa 

 

Zapobieganie powstawaniu wielu rodzajów odpadów jest niemoŜliwe, stąd naleŜy 

minimalizować ich ilość i zmniejszać ich szkodliwość dla środowiska. W przypadku odpadów 

wytworzonych zalecane jest maksymalne wykorzystywanie odzyskanych z nich surowców i 
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materiałów moŜliwie blisko miejsca ich powstawania (zasady bliskości i samowystarczalności). 

Celem tych zaleceń jest ograniczenie przewozu odpadów do minimum. Zasadę najbliŜszego 

otoczenia oraz samowystarczalności zastosowano jedynie do odpadów przeznaczonych do 

składowania, a nie do odzysku. Zasada najbliŜszego otoczenia sprzyja zwiększeniu poczucia 

odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, a jej zastosowanie pozwoli zagospodarowywać odpady w 

miejscu ich wytworzenia. 

 Odpady, których nie da się wykorzystać ze względów technicznych, ekonomicznych lub 

ekologicznych (np. w przypadku PCB), będą unieszkodliwianie innymi metodami, poza 

składowaniem. 

 Składowane powinny być tylko te odpady, których nie moŜna wykorzystać. NaleŜy dąŜyć 

do tego, aby nie składować odpadów, które uprzednio nie zostały przetworzone metodami 

fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi. 

 Opisany model gospodarki odpadami ma na celu zmniejszenie ilości odpadów, które 

podlegają ostatecznemu składowaniu. Jest to korzystne przede wszystkim dla środowiska, ale 

stwarza takŜe inne, łatwo wymierne ekonomiczne korzyści. Są to m.in.: odzysk energii oraz 

surowców, stworzenie nowych miejsc pracy, oszczędność terenów w gospodarce przestrzennej. 

 Proponowany model gospodarki odpadami oparty jest na zintegrowanym zarządzaniu oraz 

zastosowaniu efektywnych i proekologicznych metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Przy 

przebudowie istniejącego systemu gospodarki odpadami zastosowano zasadę rejonizacji. Oznacza 

ona m.in. rozwiązywanie większości problemów gospodarki odpadami wspólnie przez samorządy 

lokalne. 

4.1. ODPADY KOMUNALNE 
 
 

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele: 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców, 

najpóźniej do końca 2010 r., 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpadów, 

najpóźniej do końca 2010 r., 

3. Zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych składowanych na składowiskach odpadów 

innych niŜ niebezpieczne i obojętne, aby nie było składowanych: 

• w 2010r. więcej niŜ 75%, 

• w 2013r. więcej niŜ 50%, 

• w 2020r. więcej niŜ 35% 
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  masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 

4. Traktowanie składowania odpadów, jako najmniej poŜądanego sposobu postępowania z 

odpadami, 

5. Zmniejszenie do 2014r. masy składowanych odpadów komunalnych max. do 85% odpadów 

wytworzonych, 

6. Zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na których są 

składowane odpady komunalne, 

7. Eliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 

8. Eliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

9. Prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, w szczególności w zakresie 

minimalizacji wytwarzania odpadów. 

 

4.1.1. Zbieranie odpadów 
   

  Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga 

realizacji następujących działań: 

 

1. Kontrolowania przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami 

odbierającymi odpady, co skutkować powinno objęcie stosownymi umowami 100% 

mieszkańców powiatu. 

2. Kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania ustaleń, dotyczących metod oraz 

miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zawartych w zezwoleniach na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, 

3. Doskonalenia systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz 

unieszkodliwianych odpadów komunalnych. 

 

Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu zalecane jest prowadzenie 

selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: 

− papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, czasopism, itd.), 

− odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

− tworzyw sztucznych i metali, 

− zuŜytych baterii i akumulatorów, 
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− zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

− przeterminowanych leków, 

− chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.), 

− mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

− odpadów budowlano-remontowych, 

− odpadów zielonych z ogrodów i parków. 

Przyjęta forma selektywnej zbiórki odpadów zaleŜy ściśle od typu zabudowy i rozwiązań 

przyjętych przez określone jednostki samorządu terytorialnego i zakłady zagospodarowania 

odpadów w ramach poszczególnych Rejonów. 

 

Na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej preferowanym systemem jest 

zbiórka „u źródła” z wykorzystaniem pojemników do segregacji odpadów. Zagospodarowanie 

odpadów biodegradowalnych poprzez wyposaŜenie indywidualnych gospodarstw w kompostowniki 

lub zbiórka w oddzielnym pojemniku z odpadami mineralnymi tzw. odpady mokre. Proponuje się 

system gromadzenia i zbiórki odpadów do specjalistycznych pojemników (lub worków), 

wyróŜniających się kolorem, kształtem i opisem, przeznaczonych dla poszczególnych frakcji 

odpadów. 

MoŜliwe do zastosowania systemy gromadzenia i zbiórki opartej na pojemnikach: 

1) System dwupojemnikowy  

2) System trójpojemnikowy 

3) System wielopojemnikowy 

 

 Na terenach zabudowy wielorodzinnej preferowanym systemem jest system polegający na 

ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miasta, osiedla, wsi specjalnych pojemników 

odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów uŜytkowych. System ten jest równieŜ 

przydatny, na parkingach, stacjach benzynowych, przy duŜych obiektach handlowych, ale równieŜ i 

na  terenach  wiejskich.  Przyjmuje  się,  Ŝe  kaŜdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 – 

1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niŜ 200 m. W punktach tych jest umieszczany zestaw 

kontenerów lub duŜych o specjalnej konstrukcji pojemników.  

           Na terenach wiejskich moŜliwe jest równieŜ przyjęcie metody opartej o zbiorcze punkty 

selektywnego gromadzenia (centra recyklingu) – Wiejskie Punkty Gromadzenia Odpadów. Są to 

miejsca ogrodzone, strzeŜone, wyposaŜone w szereg kontenerów oraz pojemników i obsługujące 

znaczny teren. Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić - dowozić, przewaŜnie bezpłatnie, 

róŜnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są waŜnymi centrami odzysku 
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surowców wtórnych, umoŜliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niŜ system 

"kontener w sąsiedztwie". Oprócz podstawowych odpadów uŜytkowych (makulatura, szkło, 

tworzywa, złom metalowy) odbierane są tu:  

• odpady niebezpieczne,  

• odpady wielkogabarytowe, 

• odpady budowlane,  

• odpady z ogrodów i terenów zielonych.  

Władze gmin zorganizują regularny wywóz odpadów na podstawie kontraktu z firmą publiczną lub 

prywatną. W ramach selektywnej zbiórki odpadów naleŜy zwracać szczególną uwagę na 

świadomość mieszkańców i w ramach tego na: 

• większą dbałość o czystość i porządek w miejscu gromadzenia odpadów, 

• zachęcanie mieszkańców do prowadzenia segregacji, 

• dokonanie rewizji wydanych zezwoleń na korzystanie ze wspólnych pojemników na odpady 

       przez właścicieli placówek handlowych i innych podmiotów gospodarczych, 

• mobilizowanie i zachęcanie właścicieli placówek handlowych do zbierania i przekazywania 

      makulatury do stacji segregacji surowców wtórnych, np. przez nieodpłatne udostępnianie 

      pojemników "starego" typu zainteresowanym placówkom handlowym, 

• intensyfikację edukacji społeczeństwa odnośnie prawidłowej segregacji "u źródła”, 

• stałe doposaŜenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, 

• wyposaŜanie domów jednorodzinnych w kompostowniki. 

Działania realizowane w ramach systemu gospodarki odpadami, w tym m.in. zakup dodatkowych 

pojemników i kompostowników oraz urządzeń dla stacji segregacji surowców wtórnych winny być 

finansowane ze środków Gminnego / Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz innych funduszy pomocowych. 

System selektywnej zbiórki odpadów winien składać się z: 

• odpowiednich pojemników, 

• pojazdów i sprzętu, 

• stacji do sortowania surowców i ich przeładunku, 

• personelu, 

• informacji o zbiórce dla mieszkańców. 

Podczas wdraŜania systemu selektywnej zbiórki naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

• stopień odzysku surowców, 

• komfort uŜytkowania systemu, 
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• higienę uŜytkowania systemu, 

• opłacalność, 

• koszty ponoszenia zbiórki - bilans - sprzedaŜ surowców -koszty. 

Udostępnienie kontenerów zbiórki surowców wtórnych powinno być społecznie akceptowane, 

mieszkańcy powinni mieć ułatwiony dostęp w korzystaniu z tych kontenerów, muszą znajdować się 

zawsze "po drodze". 

Aby prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych było stałym elementem Ŝycia 

mieszkańców, musi być zapewniony zbyt zebranych surowców oraz trwały system przyjętych zasad 

i sposobów segregacji kompleksowej. Aby odpowiednio się do tego przygotować naleŜy: 

• prowadzić stałą informację mieszkańców o segregacji surowców oraz o jej korzyściach 

wynikach z tej segregacji, 

       korzyściach - nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale takŜe estetycznym i zapewniającym 

       komfort w miejscu zamieszkania wyraźnie i jednoznacznie oznakować poszczególne  

       kontenery z zachowaniem jednolitych kolorów np. zielony to szkło, czerwony to tworzywo, 

       niebieski to papier, 

• zastosować pojemniki o tak ukształtowanych otworach wrzutowych, aby mogły korzystać z  

       nich dzieci, jednocześnie uniemoŜliwiające wrzucanie innych odpadów, co ułatwi 

gromadzenie wybranych surowców, 

• zapewnić wtórne sortowanie, właściwe dosortowanie w specjalnie przystosowanej stacji 

       selekcji, która powinna znajdować się w wydzielonych miejscach, 

• ułatwić mieszkańcom dostęp do segregacji poprzez doposaŜenie w odpowiednią ilość  

       pojemników wraz z przygotowaniem miejsc pod te pojemniki. 

 

NajwaŜniejsze kwestie dotyczące systemu zbiórki i wywozu odpadów to zbieranie odpadów 

komunalnych, które będzie odbywać się jak najbliŜej gospodarstw domowych, co zapewni pełen 

odbiór odpadów od mieszkańców. 

 Segregacja odpadów do recyklingu będzie odbywać się przy pomocy pojemników, których 

wygląd pozwoli na łatwą i logiczną identyfikację: 

• Bezpieczne zebranie odpadów niebezpiecznych wymaga takiej ich segregacji, aby 

mieszkańcy mogli łatwo się ich pozbyć, tzn. miejsca zbiórki ON powinny być moŜliwie 

blisko, umoŜliwiając łatwe pozbycie się odpadów niebezpiecznych. 

• Punkty zbiórki odpadów do recyklingu powinny znajdować się jak najbliŜej gospodarstw 

domowych, aby zdanie odpadów do recyklingu nie było utrudnione, a nawet łatwiejsze niŜ 

odpadów komunalnych. 
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• Pojemniki powinny wielkością odpowiadać potrzebom mieszkańców. Zbyt mała objętość 

pojemnika stanowić będzie istotną przeszkodę dla funkcjonowania systemu. 

• System zbiórki i wywozu powinien być elastyczny, pozwalając na jego rozbudowę. 

• System zbiórki powinien być łatwy do zrozumienia i stosowania. Cel ten moŜe być 

osiągnięty przez stosowanie odpowiednich kolorów, oznakowań i właściwie prowadzoną 

kampanię edukacyjną. 

Na kaŜdym pojemniku dodatkowo powinien zostać umieszczony odpowiedni znak identyfikujący 

frakcje odpadów, dla których pojemnik jest przewidziany. 

Aby umoŜliwi ć selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych, juŜ w gospodarstwach 

domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieŜąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym 

pojemniku. Na obszarach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej zaleca się promować 

lokalizację indywidualnych kompostowników w celu eliminacji odpadów biodegradowalnych „u 

źródła”. W przypadku braku moŜliwości stosowania takiego rozwiązania  na terenach o zabudowie 

wielorodzinnej zaleca się aby odpady ulegające biodegradacji zbierać razem z odpadami 

mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim lub innych pojemnikach zbierane będą wszystkie 

suche surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia. Ponadto 

moŜliwe są sposoby zbiórki:  

1. Bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawęŜniku”). 

2. Z zastosowaniem pojemników ustawionych w sąsiedztwie gospodarstw domowych (centra 

zbiórki). 

3. Poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu). 

 

4.1.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
 

 

Maksymalizacja odzysku wymaga: 

1. Zapewnienia wymaganej przepustowości instalacji do przetworzenia selektywnie zebranych 

odpadów. 

2. Monitorowanie zrealizowanych i planowanych inwestycji w gospodarce odpadami, 

3. Stymulowanie rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów, 

4. Konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu, 

5. Promowanie produktów, wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez działania 

promocyjne i edukacyjne, 
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6. Zachęcanie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji 

strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami, 

7. Wspieranie i promocja badań nad technologiami odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 

Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno 

biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania odpadów komunalnych. 

Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji związane jest z koniecznością 

budowy linii technologicznych do ich przetwarzania: 

− biogazowni odpadów, 

−  kompostowni odpadów organicznych, 

−  zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

Podstawowym załoŜeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest 

system rozwiązań regionalnych, w których są uwzględnione wszystkie niezbędne elementy tej 

gospodarki w danych warunkach lokalnych (np. z termicznym przekształcaniem). Istotnym jest, by 

planowanie instalacji, w szczególności obiekty termicznego przekształcania odpadów, spełniały 

kryteria BAT, a stosowane technologie były sprawdzone poprzez wieloletnie i liczne 

doświadczenia. 

Na podstawie danych z „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2007-2010” ustalono, Ŝe ilość wytworzonych w 1995 r. odpadów 

biodegradowalnych dla powiatu wyniosła 7 720 Mg, w 2006 r. 8,90 tys. Mg, natomiast na 2010 r. 

prognoza ilości odpadów wynosi 8,79 tys. ton. Oznacza to, ze ilość wytworzonych odpadów 

ulegających biodegradacji w 2006 r. była o ok. 15,3% większa w porównaniu do roku bazowego- 

1995. 

W 2010 r. ilość składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie powinna 

przekraczać 5 790 Mg. Wobec zaprezentowanej powyŜej prognozy wytwarzania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji szacuje się, Ŝe ilość odpadów poddanych odzyskowi i 

unieszkodliwianiu (poza składowaniem), powinna kształtować się na poziomie ok. 3,1 tys. Mg w 

2010 r. 

W 2013 r. ilość składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie powinna 

przekraczać 3,86 tys. Mg, a szacowana ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

która powinna zostać poddana odzyskowi lub unieszkodliwianiu (poza składowaniem), wyniesie 

ok. 4,9 tys. Mg. 
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 Rysunek 3. Rejony Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010  
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4.1.3. WdraŜanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami 
komunalnymi 

 

 

Podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się Zakłady Zagospodarowania 

Odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z 

obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym 

kryteria BAT. 

ZZO winny zapewnić co najmniej następujący zakres usług: 

−  mechaniczno - biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów 

komunalnych i pozostałości z sortowni, 

−  składowanie przetworzonych odpadów komunalnych, 

−  przetwarzanie odpadów biodegradowalnych, 

−  sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie), 

−  zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 

−  zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). 

Metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych moŜe być ich termiczne 

przekształcenie metodą konwencjonalną lub plazmową. 

Dopuszcza się unieszkodliwianie frakcji energetycznej, wyselekcjonowanej z odpadów poprzez 

współspalanie. 

W województwie warmińsko-mazurskim wg. „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010” wyodrębniono 8 Rejonów gospodarowania odpadami. 

 

PoniŜej przedstawiono opis rejonów (liczba ludności na podstawie danych GUS wg stałego miejsca 

zameldowania- stan na dzień 31-12-2006 r.) 

Rejon N-W 

ZZO Ebląg 

1. miasto Elbląg     127 036 

2. gminy z powiatu elbląskiego:   57 098 

Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, 

Tolknicko 

3. gminy z powiatu braniewskiego:  44 076 

miasto Braniewo, Braniewo, Frombork, Lelkowo, PienięŜno, Płaskinia, Wilczęta 
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RAZEM      228 210 

 

Rejon N 

ZZO Sękity-Wysieka 

1. gminy z powiatu bartoszyckiego:  61 964 

Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Iławieckie, Sępopol oraz miasto Bartoszyce i miasta Górowo 

Iławieckie 

2. gminy z powiatu kętrzyńskiego:  26 037 

Barciany, Korsze, Reszel 

3. gminy z powiatu lidzbarskiego:  43 220 

Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta oraz miasto Lidzbark Warmiński 

4. gminy z powiatu olsztyńskiego:  28 216 

Barczewo, Jeziorany, Kolno 

 RAZEM     159 437 

 

Rejon N-E 

ZZO Świdry 

1. gminy z powiatu kętrzyńskiego:  40 685 

Kętrzyn, Srokowo oraz miasto Kętrzyn 

2.gminy z powiatu giŜyckiego:   57 084 

GiŜycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy oraz miasto GiŜycko 

3.gminy z powiatu gołdapskiego:  4 110 

Banie Mazurskie 

4.gminy z powiatu piskiego:   9 697 

Orzysz 

5.gminy z powiatu węgorzewskiego:  23 973 

Budry, Pozezdrze, Węgorzewo 

RAZEM      135 549 

 Rejon ten obejmuje tereny o duŜym natęŜeniu ruchu turystycznego, a zatem następuje, 

szczególnie sezonowo, gwałtowny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Wg danych 

WUS (Olsztyn 2006) w 2005 r. w Rejonie tym, udzielono 222 603 noclegów w turystycznych 

obiektach zbiorowego zakwaterowania. Poza tym odpady wytwarza liczna grupa Ŝeglarzy, która nie 

jest rejestrowana. W związku z powyŜszym Rejon tan faktycznie obsługuje więcej niŜ 150 tys. 

mieszkańców. 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2008-2011 

        
 

63

 

Rejon E 

ZZO Ełk 

1. miasto Ełk     56 004 

2.gminy z powiatu ełckiego:   29 003 

Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy 

3. gminy z powiatu gołdapskiego:  23 172 

Dubeninki, Gołdap 

4. gminy z powiatu oleckiego:   34 662 

Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki 

5.  gminy z powiatu piskiego:   12 315 

Biała Piska 

RAZEM      155 156 

 

Rejon S-E 

ZZO Polska Wieś Linowo 

1. gminy z powiatu mrągowskiego:  50 541 

Mikołajki, Mrągowo, Piecki, Sorkwity oraz miasto Mrągowo 

2. gmina z powiatu olsztyńskiego:  19 135 

Biskupiec 

3. gminy z powiatu piskiego:   35 998 

Pisz, Ruciane-Nida 

4. gminy z powiatu szczycieńskiego:  69 771 

Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno, Wielbark oraz miasto Szczytno 

RAZEM      175 445 

 

RejonC 

ZZO Olsztyn 

1. miasto Olsztyn     168 780 

2. gminy z powiatu olsztyńskiego:  47 304 

Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Świątki 

RAZEM      216 084 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe docelowy Rejon C składać się ma z obecnych 3 Rejonów Gospodarki 

Odpadami, tj.: 
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− Rejon N 

− Rejon C 

− Rejon S-E 

Wszystkie gminy naleŜące do tych 3 RGO wyraziły wolę budowania wspólnego systemu 

gospodarki odpadami i liczą na pozyskanie środków w ramach zadania zgłoszonego do Funduszu 

Spójności przez miasto Olsztyn. 

Zatem, przyjęty podział w Planie naleŜy traktować jako doraźny, do momentu opracowania i 

wdroŜenia podstaw funkcjonowania systemu gospodarki odpadami dla 40 samorządów w ramach 

przedsięwzięcia zgłoszonego do Funduszu Spójności. 

 

Rejon S 

ZZO Działdowo 

1. gminy z powiatu działdowskiego:  65 859 

Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno oraz miasto Działdowo 

2. gminy z powiatu iławskiego:   9 344 

miasto Lubawa 

3. gminy z powiatu nidzickiego:   34 284 

Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica 

4. gminy z powiatu nowomiejskiego:  44 029 

Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie oraz miasto Nowe Miasto 

 Lubawskie 

RAZEM      153 516 

 

 

Rejon W 

ZZO Rudno 

1. gminy z powiatu iławskiego:   68 238 

Iława, Kisielice, Lubawa, Zalewno oraz miasto Iława 

2. gminy z powiatu olsztyńskiego:  19 360 

Jonkowo, Olsztynek 

3. gminy z powiatu ostródzkiego:  105 933 

Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda oraz miasto 

Ostróda 

RAZEM      193 531 
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4.1.4. Uporządkowanie składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne 
 

 

Dla spełnienia celu, jakim jest bezpieczne składowanie odpadów, niezbędne są działania 

zmierzające do doprowadzenia do końca 2009 r. do stanu, w którym wszystkie składowiska będą 

spełniały wymagania prawa. 

NaleŜy dąŜyć do zredukowania ilości małych nieefektywnych składowisk lokalnych  

i zapewnienia funkcjonowania składowisk ponadgminnych w ilości od 5 do 15 (max) obiektów w 

skali województwa. 

W przypadku składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne preferuje się obiekty 

obsługujące obszar zamieszkiwany co najmniej przez 150 tys. mieszkańców. Łączna wielkość 

składowisk (ich pojemność chłonna) w województwie powinna być wystarczająca na co najmniej 

15-letnie okres eksploatacji. 

Przyjmuje się, Ŝe przy transporcie odpadów na składowisko na odległość wynoszącą powyŜej 

30 km, opłacalne jest zastosowanie przeładunkowego systemu transportu (dwustopniowego). 

 

TABELA 22. Harmonogram budowy lub dostosowania składowisk odpadów komunalnych 
jako integralnych elementów ZZO. 
 
l.p. Składowisko Planowany termin budowy 
1. Rejon N-W – składowisko Elbląg, miasto Elbląg 2008-2010 
2. Rejon N-W – składowisko Braniewo, gm. Braniewo 2007-2011 
3. Rejon N – składowisko Wysieka, gm. Bartoszyce 2007-2010 
4. Rejon N – składowisko Sękity, gm. Bisztynek 2007-2010 
5. Rejon N-E – składowisko Spytkowo/Świdry, gm. GiŜycko 2008-2011 
6. Rejon E – składowisko Siedliska, gm. Ełk 2007-2011 
7. Rejon E – składowisko Kośmidry, gm. Gołdap 2007-2009 
8. Rejon E – składowisko Olecko, gm. Olecko 2007-2009 
9. Rejon E – składowisko Wiśniowo Ełckie, gm. Prostki 2007-2009 
10. Rejon E – składowisko Niedźwiedzkie, gm. Wieliczki 2007-2009 
11. Rejon S-E – składowisko Linowo, gm. Szczytno 2007-2010 
12. Rejon S-E – składowisko Polska Wieś, gm. Mrągowo 2007-2010 
13. Rejon C – składowisko w miejscu wyznaczonym przez 

Studium Wykonalności w ramach projektu, zgłoszonego do 
Funduszu Spójności  

2009-2012 

14. Rejon S – składowisko Kanigowo, gm. Nidzica 2007-2009 
15. Rejon W – składowisko Rudno, gm. Ostróda 2007-2012 
Źródło: Dane z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010  
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TABELA 23. Harmonogram zamykania składowisk niespełniających wymagań oraz 
określenie terminu ich rekultywacji. 
 

l.p. Składowisko Planowana data 
zamknięcia 

Planowana data 
zakończenia 
rekultywacji 

 Zamykanie i rekultywacja kwater   

 Rejon N-E 

1. MaŜany, gm. Kętrzyn 2007 2010 

  Rejon N 

2. Łankiejmy, gm. Korsze 2007 2013 

3. Dębnik/Worpławki, gm. Reszel 2009 2013 

4. Pudwągi, gm. Reszel 2007 2013 

 Rejon N-E 

5. Srokowo 2009 2013 

  Źródło: Dane z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2007-2010  

 
Instytucjami odpowiedzialnymi za realizacje planu zamykania i rekultywacji poszczególnych 

składowisk niespełniających wymagań są: 

 

- AMEST  Kętrzyn Sp. z o.o. (współwłaściciel i jednocześnie zarządzajmy) Gmina Kętrzyn 

(współwłaściciel) – Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne  w  MaŜanach, 

- „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. Korsze (zarządzający), Gmina Korsze 

(właściciel) – Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Łankiejmach, 

- Zakład Usług Komunalnych w Reszlu (zarządzający), Gmina Reszel (właściciel) – Składowisko 

odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne Dębnik-Worpławki,  

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie - Składowisko 

odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne Pudwągi, 

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie (zarządzający), Gmina Srokowo 

(właściciel) - Składowisko odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne Srokowo. 

Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga zgody właściwego 

organu. Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje, na 

wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, w drodze decyzji: 

 1) marszałek województwa - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a 

ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
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 2) starosta - dla pozostałych przedsięwzięć  

po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 

poszczególne typy składowisk odpadów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 61, 549 z późn. zm.) po dniu 

zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne lub składowisku odpadów obojętnych lub ich części, skarpy oraz 

powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez 

wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzaleŜniona jest od 

właściwości odpadów. Rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem działań związanych 

z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów 

lub jego wydzielonej części, w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego 

szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrującą 

obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umoŜliwiającą obserwację wpływu 

składowiska odpadów na środowisko, stosując materiały nie będące odpadami lub odpady, o 

których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356). Na 

koronie składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne nie mogą być wykonywane przez 

okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z 

wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska. Okres ten moŜe być skrócony, 

jeŜeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę 

decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska, wynika, Ŝe prowadzenie na składowisku odpadów 

innych niŜ niebezpieczne i obojętne prac, o których mowa w ust. 1, nie spowoduje zagroŜenia dla 

Ŝycia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Ekspertyza sanitarna powinna być pozytywnie 

zaopiniowana przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Ponadto stosownie do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu 

oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów  (Dz.U.z 2002 r. Nr 220, poz. 1858) 

składowiska poeksploatacyjne powinny prowadzić monitoring polegający na: 

 

 1) badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska 

odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego lub procedury zamknięcia 

składowiska odpadów wskazano stację meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji 

składowiska odpadów; 
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 2) pomiarze poziomu wód podziemnych; 

 3) kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery; 

 4) badaniu parametrów wskaźnikowych, w wodach powierzchniowych, odciekowych, 

podziemnych i gazie składowiskowym. 

 
 
 
     TABELA 24. Spis składowisk zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
 

Lp. Nazwa i adres składowiska 

1. AMEST Kętrzyn Sp. z o.o. 
11-400 Kętrzyn 
Składowisko w MaŜanach, gm. Kętrzyn 

2. Wikom Sp. z o.o. Wodociągi i Oczyszczanie Miasta  
ul. Wojska Polskiego 40, 
11-430 Korsze 
Składowisko Łankiejmy, gm. Korsze 

3. PGK „Komunalnik” Sp. z o.o. 
Pl. Słowiański 2, 
11-400 Kętrzyn 
Składowisko Pudwągi, gm. Reszel 

                           Źródło: Dane z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na  
lata 2007-2010  

 
 
 

4.2. ODPADY NIEBEZPIECZNE 
 
 
Kierunki działań: 
 

−  wdraŜanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania 

odpadów niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym 

opracowanie i wdroŜenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania 

poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zuŜyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny), 

−  minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom 

unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

− organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze 

źródeł rozproszonych (w tym małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa 

domowe), w oparciu o: 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2008-2011 

        
 

69

•  funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 

utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców, 

•  funkcjonujące punkty zbierania w placówkach handlowych, aptekach, zakładach 

serwisowych oraz punktach zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 

(np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory), 

•  stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, w tym GPZON, 

•  regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących selektywne 

zbieranie w systemie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących selektywne 

zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym, przez podmioty prowadzące 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

4.2.1. Odpady zawierające PCB 
 
 
Przyjęty cel 

 Wyeliminowanie PCB ze środowiska do 30 czerwca 2010 r. poprzez kontrolowane 

unieszkodliwianie/dekontaminację. 

 
Kierunki działań 
 
 Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie wycofywania z uŜytkowania urządzeń 

zawierających PCB z powiatu będzie wymagało: 

−  rzetelnej inwentaryzacji tych urządzeń oraz organizacji i prowadzenia bazy danych PCB, 

−  organizacji systemów gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które 

    nie podlegają inwentaryzacji. 

 

4.2.2. Oleje odpadowe 
 

Przyjęte cele 

 Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50 %, a recyklingu rozumianego 

jako regeneracja na poziomie co najmniej 35 %. 

 

Kierunki działań 
 Dla osiągnięcia załoŜonych celów w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi 

konieczny jest: 
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−  rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, 

−  monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi, 

−  kontrola wytwórców olejów odpadowych w zakresie zastosowanych sposobów zbierania 

olejów z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, 

−  właściwy sposób zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych. 

 

4.2.3. ZuŜyte baterie i akumulatory 
 
 
Przyjęte cele 
 Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

odzysku i unieszkodliwiania zuŜytych baterii i akumulatorów, ukierunkowanego na całkowite 

wyeliminowanie ich składowania. 

 W okresie od 2007 r. do 2009 r. naleŜy osiągnąć co najmniej określone poniŜej poziomy 

odzysku i recyklingu. 

 

         TABELA 25. Poziomy odzysku i recyklingu zuŜytych baterii i akumulatorów 
Począwszy od 2007 r. 

Poziom [%] 

Lp. 
Rodzaj baterie lub akumulatorów, z 

których powstał odpad 
Odzysk  Recyklingu 

1. Akumulatory kwasowo – ołowiowe 
wszystkie zebrane 

przekazane do  
odzysku 

wszystkie zebrane 
przekazane do 

recyklingu 

2. Akumulatory nikolowo – kadmowe 
(wielkogabarytowe) 

60 60 

3. Akumulatory niklowo – kadmowe 
(małogabarytowe) 

40 40 

4. 
Akumulatory niklowo – Ŝelazowe oraz 
inne akumulatory elektryczne 
(wielkogabarytowe) 

40 40 

5. 
Akumulatory niklowo – Ŝelazowe oraz 
inne akumulatory elektryczne 
(małogabarytowe) 

20 20 

6. 
Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich 
części z wyłączeniem części ogniw i 
baterii galwanicznych 

25 25 1) 

1)nie dotyczy ogniw cynkowo – węglowych i alkalicznych 
Źródło: na podstawie KPGO 2010. 

 

W okresie od 2008 r. ustanowienie zakazu wprowadzania do obrotu: 
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− wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyŜej 0,0005% wagowo rtęci, bez 

względu na to czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw guzikowych z 

zawartością rtęci nie wyŜszą niŜ 2% wagowo, 

− baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyŜej 0,002% wagowo kadmu, w tym 

tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów przenośnych 

przeznaczonych do uŜytku w określonych urządzeniach. 

NaleŜy poddać usprawnieniu sposób zbiórki baterii i akumulatorów, szczególnie z 

rozproszonych miejsc ich powstawania. NałoŜony został obowiązek odzysku z rynku tych 

odpadów na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany przy zastosowaniu opłaty 

produktowej i depozytowej.  

 
Kierunki działań 
 
 Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania zuŜytymi bateriami  

i akumulatorami wymaga doskonalenia i rozwijania systemu zbierania małogabarytowych zuŜytych 

baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych. 

 

4.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne 
 
 
Przyjęte cele 
 
 W okresie od 2008 r. do 2010 r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego zbierania 

odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje 

zmniejszenie ilości odpadów innych niŜ niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych, 

 
Kierunki działań 
 Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i 

weterynaryjnymi wymaga realizacji następujących działań: 

− określenia systemu zbierania, w tym magazynowania odpadów medycznych w placówkach 

medycznych, 

− ukształtowanie systemu gospodarowania odpadami weterynaryjnymi wraz z prowadzeniem 

ewidencji ilości wytwarzanych odpadów. 

Dla pełnego unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych powinny 

zostać wzmocnione działania słuŜb inspekcyjnych oraz szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej 

pracowników słuŜby zdrowia i słuŜb weterynaryjnych. 
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Przykładowe sposoby ograniczenia ilości i toksyczności niektórych niebezpiecznych 

odpadów medycznych moŜliwe do przeprowadzenia w placówkach medycznych przedstawiono w 

tabeli 26. 

TABELA 26. Przykładowe działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów oraz toksyczności 
wybranych odpadów niebezpiecznych 
 

Rodzaj produktu 
odpadowego 

Metoda redukcji 

Chemikalia i farmaceutyki 

Analiza rzeczywistego zapotrzebowania 
Centralizacja nabywania i rozdziału 
Optymalizacja zuŜycia środków dezynfekcyjnych 
Umowa z dostawcą na odbiór przeterminowanych bądź zuŜytych 
substancji 
Selektywne gromadzenie powstałych odpadów 
Recyckling 

Cytostatyki 

Analiza rzeczywistego zapotrzebowania na etapie zakupu 
Nabywanie w mniejszych opakowaniach 
Centralizacja nabywania, przygotowania i rozdziału preparatów 
Optymalizacjia stosowania materiałów towarzyszących terapii 
(wata, odzieŜ, mini – spikes) 
Oddzielne gromadzenie odpadów 

Formaldehyd 

Redukcja odpadów z czyszczenia aparatów do dializ, stosowanie 
odwróconej osmozy 
Opracowanie procedur ponownego uŜycia formaldehydu na 
oddziałach patologii 
Selektywne gromadzenie 

Materiały z pracowni RTG 

Odzysk srebra 
Usprawnienie procesu wywoływania (redukcja straty 
odczynników) 
Selektywne gromadzenie 

Rozpuszczalniki 

Odzysk i uŜycie wcześniej sporządzonych, kalibrowanych 
rozpuszczalników 
Stosowanie substytutów o mniejszej toksyczności 
(rozpuszczalniki niehalogenowe, biodegradowalne) 
Odzysk i selektywna zbiórka w zaleŜności od charakterystyki 
chemicznej 
Neutralizacja rozpuszczalników nieorganicznych 

Polichlorek winylu Przejście na produkty wykonane z mniej toksycznych materiałów 

Rtęć 

Stosowanie produktów alternatywnych: termometrów i 
ciśnieniomierzy elektronicznych 
Recykling, Stosowanie środków chemicznych o niŜszej 
koncentracji rtęci i jej związków 

   Źródło: Dane z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kętrzyńskiego na  lata 2004- 2007 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015”  
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4.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji 
 
Przyjęte cele 
 
−  zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontaŜu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, 

−  osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu w odniesieniu do masy pojazdów 

przyjętych do stacji demontaŜu w skali roku: 

• od 1 stycznia 2006 r. odpowiednio 75% i 70% dla pojazdów wyprodukowanych przed dniem  

1 stycznia 1980 r. oraz 85% i 80% dla pozostałych pojazdów, 

• od 1 stycznia 2015 r. odpowiednio 95% i 85%. 

 

Kierunki działań 
 
− tworzenie kolejnych, specjalistycznych stacji demontaŜu, w których wycofane z eksploatacji 

pojazdy poddawane będą profesjonalnej obróbce, 

− korzystanie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w celu uzyskania rzetelnych 

danych na temat ilości pojazdów zarejestrowanych i wyrejestrowanych w województwie, 

− prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzających pojazdy, 

punktów zbierania pojazdów, stacji demontaŜu, prowadzących strzępiarki) w zakresie 

przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

 

4.2.6. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 

Przyjęte cele 

 Warunkiem koniecznym do wypełnienia zobowiązań członkowskich UE jest organizacja 

oraz rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuŜytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 

 Celem nadrzędnym jest całkowite wyeliminowanie składowania tych odpadów i osiągnięcie 

od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok. 

 W związku z powyŜszym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2008 r. do 

2018 r.: 
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−  dla zuŜytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego: 

•  poziom odzysku w wysokości 80% masy zuŜytego sprzętu, 

•  poziom recyklingu części składowanych, materiałów i substancji pochodzących ze 

zuŜytego sprzętu w wysokości 75% masy zuŜytego sprzętu; 

 

−  dla zuŜytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i 

audiowizualnego: 

•  poziom odzysku w wysokości 75% masy zuŜytego sprzętu, 

•  poziom recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zuŜytego 

sprzętu w wysokości 65% masy zuŜytego sprzętu; 

 

−  dla zuŜytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, 

sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem 

wielkogabarytowego, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli: 

•  poziom odzysku w wysokości 70% masy zuŜytego sprzętu, 

•  poziom recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze zuŜytego 

sprzętu w wysokości 50% masy zuŜytego sprzętu; 

 

−  dla zuŜytych gazowych lamp wyładowczych – poziom recykling części składowych, 

materiałów i substancji pochodzących ze zuŜytych lamp w wysokości 80% masy tych 

zuŜytych lamp. 

 

Kierunki działań 
 

Rozbudowania dogodnej infrastruktury technicznej zwrotu urządzeń oraz przetwarzania 

zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

WdroŜenie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych, zapewniających zorganizowanie 

wtórnego obiegu przestarzałych, lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

W tworzeniu systemu gospodarowania zuŜytym sprzętem istotna jest współpraca wszystkich 

podmiotów uczestniczących w „cyklu Ŝycia” urządzeń elektrycznych i elektronicznych, tzn. 

producentów, dystrybutorów i konsumentów oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

odzysku oraz samorządów lokalnych, których zadaniem jest m.in. informowanie mieszkańców o 

zbierających zuŜyty sprzęt. 
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4.2.7. Odpady zawierające azbest 
 

Przyjęty cel 

 Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terytorium powiatu kętrzyńskiego do 

2032  r. zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski”, zatwierdzonym przez Radę Ministrów w 2002 r. 

 Do chwili obecnej nie wykonano „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu 

Kętrzyńskiego”. 

Kierunki działań 

Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest 

wymaga realizacji następujących działań: 

− rzetelnej inwentaryzacji, 

− kontroli prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie 

obejmującego indywidualnych posiadaczy i firmy, zajmujące się demontaŜem, 

− szerzenia informacji o problematyce azbestowej oraz szkolenie przedstawicieli samorządu 

terytorialnego z zakresu bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych. 

 

4.2.8. Przeterminowane pestycydy 
 
 

Przyjęte cele 

Rozbudowa systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin. 

Kierunki działań 

Kwestie związane z gospodarką odpadami opakowaniowymi po środkach ochrony roślin 

reguluje ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, 

poz. 638 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, 

przez importerów i producentów na własny koszt opakowań wielokrotnego uŜytku i odpadów 

opakowaniowych po środkach ochrony roślin. Występująca w ubiegłych latach sytuacja, kiedy na 

składowiska odpadów komunalnych trafiały odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin w 

wyniku przestrzegania powyŜszej ustawy winna przyczynić się do zlikwidowania tego problemu. 
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4.3. ODPADY POZOSTAŁE 

4.3.1.  ZuŜyte opony 

 
Przycięty cel 

 

 W okresie od 2008 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu 

zagospodarowania zuŜytych opon, w tym osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zuŜytych 

opon: 

w 2007 r.     - 75% odzysk 

      - 15% recykling 

w 2010 r.     - 85%  

      - 15% recykling 

w 2018 r.     - 100% odzysk 

      - 20% recykling 

 
Kierunki działań 
 

Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania zuŜytymi oponami, wymaga w 

pierwszej kolejności realizacji rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zuŜytych opon oraz 

kontroli postępowania ze zuŜytymi oponami, w szczególności podmiotów zajmujących się 

wymianą i naprawą opon. 

 Kierunki rozwiązania problemu zuŜytych opon: 

1. PrzedłuŜenie czasu ich uŜytkowania poprzez bieŜnikowanie i zwiększenie trwałości. Opona  

    bieŜnikowa kosztuje o połowę taniej, ponadto 75% materiału wykorzystuje się ponownie. 

2. Recykling materiałowy. 

Produkcją regeneratu zajmuje się kilka przedsiębiorstw w Polsce. Jego cena jest o połowę 

mniejsza niŜ kauczuku. Kilka przedsiębiorstw w kraju zajmuje się równieŜ rozdrabianiem 

zuŜytych opon na surowiec, metodą mechaniczną lub kriogeniczną. 

3. Stosowanie opon jako paliwa w specjalistycznych instalacjach, czyli odzysk energetyczny. 

   Opony mogą być wydajnym paliwem. Ich wartość energetyczna wynosi 7500 kcal/kg i jest    

   wyŜsza od wartości energetycznej węgla – 6300 kcal/kg –choć ustępuje ropie naftowej (9400  

   kcal/kg). 
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4.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej. 

 
Przyjęte cele 
 
- objęcie wszystkich wytwórców systemem selektywnego zbierania odpadów z budowy, remontów     

   i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w celu osiągnięcia  

   następujących poziomów odzysku: 

• 50 % w 2010 r. 

• 80% w 2018 r., 

− prowadzenie procesu odzysku odpadów budowlanych w instalacjach, 

− minimalizowanie ilości odpadów budowlanych unieszkodliwianych poprzez składowanie. 
 
Kierunki działań 

Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów  

i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymaga realizacji następujących 

działań: 

−  rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku,  

w tym recyklingu tych odpadów; 

−  kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami aby minimalizować ilości tych odpadów 

unieszkodliwianych poprzez składowanie. 

 
 
Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą: 

- wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace 

remontowe; 

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów. 

 

Zaleca się, aby juŜ na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) 

posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywoŜenie ich do zakładu odzysku 

i unieszkodliwiania lub na składowisko.  

4.3.3. Komunalne osady ściekowe. 
 

Przyjęte cele: 

−  w perspektywie do 2018 r. całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych,  
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−  zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi w celu zapewnienia 

maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego, 

−  maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach, przy 

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i 

chemicznego, 

−  preferowanie fermentowania komunalnych osadów ściekowych ze względu na to, Ŝe proces 

ten nie powoduje efektu cieplarnianego, 

−  zastosowanie nowatorskich technologii suszenia komunalnych osadów ściekowych, np. z 

wykorzystaniem energii słonecznej i biogazu, 

−  zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami 

termicznymi. 

 

Kierunki działań 

Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi 

wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni 

ściekowych oraz kontroli jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na 

powierzchni ziemi. 

Głównym kierunkiem działań w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na 

terenie powiatu kętrzyńskiego jest ograniczenie składowania osadów ściekowych.  

    

W przypadku kompostowania części osadów ściekowych wraz z odpadami biodegradowalnymi 

naleŜy doliczyć objętość osadów (uwzględniając stopień ich uwodnienia po wstępnej obróbce) do 

zdolności przerobowych instalacji do kompostowania. 

 

 

4.3.4. Odpady opakowaniowe 
 

Przyjęte cele 

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2008 r. do 2018 r. przyjęto jako cel 

nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli 27. 
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TABELA 27. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2014. 
 

2007 r. 2010 r. 2014 r. 

% poziom % poziom % poziom Lp. 

Rodzaj 
opakowania, z 

którego powstał 
odpad Odzysk Recyklingu Odzysk Recyklingu Odzysk Recyklingu 

1.  Opakowania 
(ogółem) 

50 25 53 35 60 55 

2.  Tworzywa sztuczne - 25 - 18 - 22,5 

3.  Aluminium - 40 - 45 - 50 

4.  Stal - 20 - 33 - 50 

5.  Papier i tektura - 48 - 52 - 60 

6.  Szkło - 40 - 43 - 60 

7.  Materiały naturalne 
(drewno i tekstylia) 

- 15 - - - 15 

Źródło: na podstawie KPGO 2010, WPGO. 
 
 
Kierunki działań 

      Osiągnięcie załoŜonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi 

wymaga realizacji następujących działań:  

− rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 

− kontroli działania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku i 

przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów 

opakowaniowych, 

− doskonalenia techniki i organizacji selektywnego zbierania odpadów u wytwórców. 

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców jest zapewnienie odzysku (zwłaszcza 

recyklingu) odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych. Obowiązek ten moŜe być realizowany 

przez przedsiębiorców samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku. NaleŜy zwrócić 

uwagę na korzyści, jakie mogą mieć gminy z organizacji tych zadań przez inne podmioty, 

wymagana jest w tym przypadku dobra orientacja w zagadnieniach organizacyjnych  

i ekonomicznych w zakresie opłat opakowaniowych i depozytowych. Przedsiębiorca albo 

organizacja moŜe zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i 

recyklingiem osobom trzecim. 

 

W związku z powyŜszym, naleŜy ponadto podjąć niezbędne działania, takie jak: 
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• organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi, w tym selektywnej zbiórki 

finansowanej z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku, 

• budowa wystarczającego potencjału technicznego w zakresie zbiórki i transportu odpadów 

opakowaniowych oraz poprawa efektywności i rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki lub 

skupu (zwiększenie ilości pojemników i objęcie zbiórką większej liczby mieszkańców, 

wprowadzanie pojemników na róŜne kolory szkła (bezbarwne i kolorowe), 

• działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej propagującej celowo 

segregację makulatury opakowaniowej w gospodarstwach domowych, jednostkach 

gospodarczych i handlowych itd.), 

• przeprowadzanie właściwej segregacji odpadów na znormalizowane gatunki makulatury 

(poprawa bazy technicznej firm usług komunalnych w zakresie segregacji), 

• zwiększenie zapotrzebowania na wyroby celulozowo-papiernicze z udziałem makulatury 

(propagowanie stosowania tych wyrobów). 

• zwiększenie przetwórstwa stłuczki opakowaniowej, 

• prowadzenie właściwej segregacji stłuczki przez przedsiębiorstwa odbierające odpady (brak 

zanieczyszczeń obcego pochodzenia), 

• rozbudowa zaplecza technicznego do uzdatniania stłuczki, 

• rozbudowa recyklingu materiałowego, głównie dla odpadów jednorodnych polimerowo (PE, 

PP, PET), z których moŜna uzyskać surowce wtórne o odpowiednich standardach 

jakościowych, znajdujące zbyt na rynku, 

• skup i przetwórstwo puszek po napojach, 

• propagowanie recyklingu aluminium z innych niŜ puszki napojowe opakowań, 

• budowa i zarządzanie bazą danych w celu kontroli funkcjonowania systemu odzysku i 

recyklingu). 

 

4.3.5. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza    problemy. 
 
 

4.3.5.1.  Odpady z rolnictwa i przetwórstwa produktów spoŜywczych.  
 

Przyjęte cele 

− dąŜenie do zwiększenia stopnia odzysku tych odpadów, ze szczególnym naciskiem na 

wykorzystanie paszowe i nawozowe, 
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− organizacja zbiórki w/w odpadów, 

− prowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania tych odpadów ze względu na 

rozproszenie zakładów przemysłu rolno – spoŜywczego. 

 

Kierunki działań 

      Pełna inwentaryzacja miejsc wytwarzania odpadów z rolnictwa i przetwórstwa produktów 

spoŜywczych wraz z określeniem ilości tych odpadów.  

 

4.3.5.2.  Odpady z przemysłu drzewnego. 
 

Przyjęte cele 

− maksymalizacja wykorzystania odpadów do celów opałowych – wykorzystywanie odpadów 

z przemysłu drzewnego do celów energetycznych zastępuje kopalne surowce energetyczne, 

− zwiększenie wykorzystania odpadów, poprzez stosowanie ich w szkółkach leśnych i jako 

komponenty mieszanek. 

Kierunki działań 

− doskonalenie metod i technik przekształcenia termicznego odpadów drzewnych,  

− rozwijanie przyrodniczych kierunków stosowania odpadów drzewnych. 

 

4.3.5.3.  Odpady z procesów termicznych. 
 

Przyjęte cele 

      Wykorzystanie substancji i związków, zawartych w zgromadzonych popiołach poprzez 

zastosowanie technologii umoŜliwiających separację, m.in. węgla z popiołów obecnie 

wytwarzanych i zmagazynowanych w latach minionych. 

 

Kierunki działań 

      Doskonalenie metod i technik umoŜliwiających odzysk substancji i związków z odpadów 

pochodzących ze spalania. 
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5. ZADANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPAD AMI 
DO 2011 r.  

 
 
 

5.1.  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 
 
 

W oparciu o wyniki, wnioski i zalecenia zawarte w poprzednich rozdziałach opracowany został 

program strategiczny i plan działania w dziedzinie gospodarki odpadami na terenie Powiatu, 

którego celem jest poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.   

Program działań strategicznych określa następujące zagadnienia: 

• modyfikację struktury organizacyjnej sektora gospodarki odpadami, 

• modyfikację systemu zbierania odpadów, 

• propozycje budowy nowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

• sposoby finansowania nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

• mechanizmy zwrotu nakładów. 

 

 

5.2. ZADANIA STRATEGICZNE DO ROKU 2011. 
 
 

Zadania strategiczne do roku 2011 dla POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO opracowano na 

podstawie wytycznych zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego oraz w KPGO 2010. Zestawiono je w tabeli 28, uwzględniając terminy realizacyjne 

oraz jednostki odpowiedzialne za wdraŜanie. 

 

TABELA 28. Zadania strategiczne dla powiatu kętrzyńskiego 
 

LP OKRES 
REALIZACJI ZADANIE 

JEDNOSTKA 
ODPOWIEDZIALNA  

 
 

SEKTOR KOLMUNALNY 
 

1. 2008 ÷ 2015 Aktualizacja Powiatowego i Gminnych Planów Gospodarki 
Odpadami  

Powiat 
Gminy 

2. 2008 ÷ 2011 Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki 
odpadami, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące 

Gminy, Powiat 
UW, Zarząd 
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odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne 
dotyczące wdroŜenia systemu zbierania i przetwarzania danych, 
krajowa kampania informacyjna dla społeczeństwa i podmiotów 
gospodarczych oraz lokalne kampanie informacyjne dla 
społeczeństwa. 

Województwa, 
 

3. 2008 ÷ 2011 
 

Stworzenie powiatowego systemu informacji o komunalnych 
osadach ściekowych i metodzie ich zagospodarowania 

Powiat 
Zarząd 

Województwa 
4. 2008 ÷ 2011 

 
Zamknięcie, rekultywacja i monitoring składowisk odpadów 
komunalnych na terenie Powiatu  

Powiat 
Gminy 

5. 2008 ÷ 2011 
 

Rekultywacja tzw. „dzikich” składowisk odpadów na terenach 
Gmin  

 
Gminy 

6. 2008 ÷ 2010 Organizowanie się Gmin w związki celem realizacji zadań 
określonych w planie w systemie ponadlokalnym (ewentualnie)  
 
Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych dla 100% mieszkańców Powiatu w oparciu o 
porozumienia i systemy ponadlokalne 

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 

7. 2008 ÷ 2011 Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych biodegradowalnych zapewniającego realizację celów 
i zadań załoŜonych w Planie  

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 
8. 2008 ÷ 2011 Kampania informacyjna propagująca na terenach o zabudowie 

zagrodowej i jednorodzinnej kompostowania odpadów domowych 
organicznych we własnym zakresie poprzez indywidualne 
kompostowniki. Docelowo zagospodarować tą metoda 
przynajmniej 10% odpadów biodegradowalnych  na terenach 
wiejskich. 

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 

9. 2008 ÷ 2011 Organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
biodegradowalnych poprzez tworzenie regionalnych Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów.  

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 
10. 2008 ÷ 2011 Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych budowlanych zapewniającego realizację celów i 
zadań załoŜonych w Planie  

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 
11. 2008 ÷ 2011 Organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

budowlanych poprzez tworzenie regionalnych Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów 
 

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 

12. 2008 ÷ 2011 Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych wielkogabarytowych zapewniającego realizację 
celów i zadań załoŜonych w Planie  

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 
13. 2008 ÷ 2011 Organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

wielkogabarytowych poprzez tworzenie regionalnych Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów 

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 
14. 2008 ÷ 2011 Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych niebezpiecznych  zapewniającego realizację celów i 
zadań załoŜonych w Planie  

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 
15. 2008 ÷ 2011 Utworzenie na terenie Powiatu sieci Gminnych Punktów Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych GPZON – po jednym na Gminę 
Powiat 

Gminy, Związki 
Gmin 

16. 2008 ÷ 2011 Organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
niebezpiecznych poprzez tworzenie regionalnych Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów 

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 
17. 2008 ÷ 2011 Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca 

selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling. 
Zawarcie umów z organizacjami odzysku.   

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin, Organizacje 
Odzysku 

18. 2008 ÷ 2011 Organizowanie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
opakowaniowych poprzez tworzenie regionalnych Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów 
 

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 
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19. 2008 ÷ 2009 Budowa nowych składowisk odpadów komunalnych w systemie 
REGIONALNYM w oparciu o Zakłady Zagospodarowania 
Odpadów, ostateczne zakończenie eksploatacji składowisk 
odpadów komunalnych, niespełniających wymogów ochrony 
środowiska 

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 

20. 2008-2011 Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nie 
posiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji 
zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do 
sporządzenia i przedłoŜenia przeglądu ekologicznego (art. 241 
ustawy – Prawo ochrony środowiska)   

Starostowie 

21. 2008-2009 NałoŜenie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku 
przywrócenia środowiska do stanu właściwego, z terminem 

wykonania obowiązku do końca 2009 r. 

Marszałek 
Województwa i 
starostowie 

22. 2008-2010 Wydanie władającym powierzchnią ziemi będącymi osobami 
fizycznymi decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania z 
terminem do końca 2009 r. 

Wójtowie, 
burmistrzowie 

23. 2007-2010 Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk odpadów 
niespełniających wymagań prawnych (z terminem zakończenia 
przyjmowania odpadów do składowania – nie później niŜ 31 
grudnia 2009 r.) 

Wojewoda/ 
Marszałek 

województwa i 
starostowie 

24. 2008-2011 Wprowadzenie obowiązku usuwania odpadów komunalnych ze 
wszystkich nieruchomości (systematycznie i obejmujące jak 
największą liczbę nieruchomości, kontrole w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami oraz konsekwentne 
egzekwowanie zaleceń pokontrolnych) 

Wójtowie, 
burmistrzowie 

 
SEKTOR GOSPODARCZY 

 
1. 2008 ÷ 2011 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla 

społeczeństwa i przedsiębiorców 
Powiat 
Gminy,  

2. 2008 ÷ 2011 Utworzenie na terenie Powiatu sieci Gminnych Punktów Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych GPZON – po jednym na Gminę 

Powiat 
Gminy, Związki 

Gmin 
3. 2008 ÷ 2011 Opracowanie planów unieszkodliwiania i dekontaminacji 

zarejestrowanych urządzeń oraz projektów gromadzenia i 
unieszkodliwiania urządzeń zawierających  PCB 

Zarząd 
Województwa 

Starostwo 
4. 2008 ÷ 2011 Opracowanie wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów 

ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania 
wyrobów zwierających azbest 

Zarząd 
Województwa 

Starostwo 
5. 2008 ÷ 2011 Utworzenie na poziomie wojewódzkim baz informacyjnych 

zawierających dane dotyczące ilości i miejsc występowania 
azbestu oraz odpadów pochodzenia zwierzęcego SRM i padłych 
zwierząt HRM 

Zarząd 
Województwa 

Starostwo 
Gminy 

6. 2008 ÷ 2011 Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z 
materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania 

Marszałek 
województwa 

Starostwo 
Gminy 

7. 2008 ÷ 2011 Monitoring realizacji programu usuwania azbestu Zarząd 
Województwa 

Starostwo 
Gminy 

8. 2008 ÷ 2011 Zorganizowanie cyklu szkoleń dla uczestników procesu 
unieszkodliwiania odpadów PCB i azbestu 
 

Marszałek 
województwa 

Starostwo 
9. 2008 ÷ 2011 Zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla posiadaczy odpadów 

zawierających PCB i azbestu 
  

Marszałek 
województwa 

Starostwo 
10. 2008 ÷ 2011 Modernizacja niskosprawnych kotłowni lokalnych w celu redukcji 

emisji popiołów i ŜuŜli 
Gminy 
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11. 2008 ÷ 2011 Oznakowanie urządzeń zawierających PCB w ilościach większych 

niŜ 5 dm3 
    

Przedsiębiorcy 

12. 2008-2011 Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla 
realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów 
(zgodnie z wyznaczonymi regionami w planie) 

Jednostki 
Samorządu 

Terytorialnego 
13. 2008-2011 Skuteczny system odzysku odpadów: 

- tworzenie zakładów demontaŜu ręcznego i mechanicznego 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

- wykorzystanie odpadów jako biopaliwo 
- budowa lub modernizacja instalacji do odzysku odpadów w tym   
instalacje do kompostowania lub do fermentacji beztlenowej 
odpadów biodegradowalnych, instalacji do recyklingu 
materiałowego i chemicznego odpadów opakowaniowych i 
innych 

Jednostki 
Samorządu 

terytorialnego i ich 
związki, 

Organizacje 
Pozarządowe, 

podmioty 
gospodarcze 

14. 2008-2011 Likwidacja starych magazynów odpadów niebezpiecznych. 
Likwidacja mogilników, rekultywacja terenów po mogilnikach– 
 II etap. 
Identyfikacja zagroŜeń i likwidacja starych składowisk odpadów 
przemysłowych. 
Przeprowadzenie metodami nieinwazyjnymi prac 
poszukiwawczych ewentualnie niezinwentaryzowanych 
mogilników. 

Jednostki 
Samorządu 

terytorialnego i ich 
związki, 

Organizacje 
Pozarządowe, 

podmioty 
gospodarcze 

   Źródło: Dane z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kętrzyńskiego na  lata 2004- 2007 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015”  
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6. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSI ĘWZIĘĆ DO 2011 r.  
 

Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2008–2011 dla powiatu kętrzyńskiego 

zamieszczono w tabeli 29. 

Harmonogramy szczegółowe realizacji przedsięwzięć w sektorze komunalnym i w sektorze 

gospodarczym dla powiatu kętrzyńskiego na lata 2008-2011 wraz z podaniem kosztów zadań w 

poszczególnych latach, jednostek odpowiedzialnych za realizację i źródeł finansowania zadań – 

podano w niniejszym rozdziale.  

 
TABELA 29. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2008-2011.  

  

Zadanie Jednostka 
odpowiedzialna 

Lata Źródła 
finansowania 

Rodzaj 
zadania 

Selektywna zbiórka odpadów 
Opracowanie pakietów 
edukacyjnych  
 

Powiat, Gminy, 
Zarząd Wojewódz. 
Organiz. Pozarząd. 

2008 
- 
2011 

Środki pomocowe 
WFOŚiGW 
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 

A 

- WyposaŜenie w pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów 100 
% mieszkańców 
- WyposaŜanie domów 
jednorodzinnych w 
kompostowniki 

Gminy, Powiat 
przedsiębiorstwa, 
właściciele posesji 

2008 
- 
2011 

BudŜet gmin 
 
Środki pomocowe 
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 

A 

Organizowanie systemu zbiórki 
odpadów komunalnych: 
- wielkogabarytowych – poziom 
odzysku na 2010 r. – 25 % 
- budowlanych – poziom odzysku 
na 2010 r. – 50% 
ilości ww. odpadów 
wytwarzanych 

Gminy, 
Powiat 
 

2008 
- 
2011 

BudŜet gmin 
Fundusze 
pomocowe 
WFOŚiGW 
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 

A 

WyposaŜenie w sprzęt 
transportowy 

Przedsiębiorstwa 
komercyjne, 
zakłady 

2008 
- 
2011 

Środki własne 
 

A 

Ustalenie lokalizacji, projekt / koncepcja Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
- Ustalenie lokalizacji i 
załatwianie spraw formalnych 
- Opracowanie koncepcji / 
projektu i studium wykonalności 
ZZO 

Gminy, Powiat 
Ewentualnie  
Inwestor prywatny 

2008 
- 
2011 

Środki budŜet. 
Gmin 
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 

A 

Utworzenie systemu zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych 
Utworzenie 6 GPZON w gminach 
powiatu, a w ZZO – magazynu 
okresowego przechowywania 
odpadów niebezpiecznych / 
SPON. 
Organizowanie zbiórki odpadów 

Gminy 
Powiat 

2008 
- 
2011 

Środki pomocowe 
i fundusze 
WFOŚiGW 
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 
Środki budŜetowe 

A 
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komunalnych niebezpiecznych  
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów  
i wdraŜanie systemu recyklingu odpadów w tym opakowań i odpadów biodegradowalnych 
Budowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
(wyposaŜonego m.in. w linię do 
segregacji odpadów i instalację do 
kompostowania)  

Firmy Komercyjne 
Gminy 
Powiat 

2008 
- 
2011 

Środki budŜetowe 
Środki pomocowe 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 
  

A 

Organizowanie systemu zbiórki 
odpadów komunalnych:  
opakowaniowych – odzysk i 
recykling poszczególnych 
strumieni tych odpadów w latach 
2008-2011 wg poziomów z 
rozporządzenia MŚ*   
biodegradowalnych – odzysk i 
recykling  

 
Gminy 
Powiat 
Organizacje 
Odzysku 
Firmy Komercyjne 

2008 
- 
2011 

Środki budŜetowe 
Środki pomocowe 
WFOŚiGW,  
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 
 

A 

Modernizacja składowisk odpadów. 
Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów. Likwidacja „dzikich wysypisk”. 
Likwidacja i rekultywacja 
„dzikich wysypisk” – zadanie 
ciągłe (sukcesywnie)  

 
Gminy 
Powiat 

2008 
- 
2011 

Środki budŜet. 
Gmin 
Środki pomocowe 
WFOŚiGW,  
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 
 

A 

Likwidacja i rekultywacja 
składowisk odpadów 
komunalnych eksploatowanych na 
terenie powiatu 

Instytucje 
zarządzające 

składowiskami, 
Gminy, Powiaty 

2008 
- 
2011 

środki własne 
Środki pomocowe 
WFOŚiGW,  
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW 
 

A 

Opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami  
Opracowanie i aktualizacja, 
konsultacje, opiniowanie i 
uchwalenie Powiatowego Planu 
Gospodarki Odpadami na kolejny 
okres: 2012-2019 

 
Powiat 

2008 
- 
2011 

środki własne, 
PFOŚiGW 

A 

    
PRZYPISY: 

A: Zadania własne: przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków 

budŜetowych i pozabudŜetowych,  

B: Zadania koordynowane: pozostałe przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i 

racjonalnym uŜytkowaniem zasobów naturalnych, które będą finansowane ze środków 

przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji 
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szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu, ale podległych 

bezpośrednio organom centralnym  

C: Zadania finansowane ze środków przedsiębiorstw. 

 

 

6.1. SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCYJNE PLANOWANEGO SYS TEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI. 

 
 

Wycenę nakładów inwestycyjnych planowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

oparto na wskaźnikach kosztorysowych z „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kętrzyńskiego 

na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015”. 

Szacunkowy koszt inwestycyjny zadań w gospodarce odpadami komunalnymi oraz koszt 

działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym dla Powiatu KĘTRZYŃSKIEGO w latach 

2008 – 2015 r. zawarto w tabeli 30. 

 
TABELA 30. Szacunkowy koszt inwestycyjny zadań w gospodarce odpadami komunalnymi 
oraz koszt działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym - POWIAT KĘTRZYŃSKI 
2008 – 2011 r.  
ZADANIA INWESTYCYJNE W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Szacunkowe koszty 
w tys. zł 

Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki 
realizujące 

Okres 
realizacji 

2004 2005 2006 2007 2008-
2015 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Rodzaj 
zadania* 

Linia do segregacji odpadów 

1. Centrum 
Odzysku 

Związki 
celowe, 
UM, UG 

2008 -
2015 

8 000 środki 
własne, 
fundusze 
ochr. 
środo., 
środ. 
pomoc. 

A 

Instalacja do unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji 
2. Instalacja do 

kompostowania 
Związki 
celowe, 
UM, UG 

2004 -
2015 

1 500 3 500 fundusze 
ochr. 
środo., śro. 
własne, 
środki 
pomocowe 

A 

Pozostałe inwestycje 

3. Budowa gminnych 
zbiornic na odpady 
biodegradowalne 

UM, UG 2011 -
2015 

-  500 środki 
własne, 

fundusze 
ochrony  

A 
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ZADANIA INWESTYCYJNE W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Szacunkowe koszty 

w tys. zł 
Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki 

realizujące 
Okres 

realizacji 
2004 2005 2006 2007 2008-

2015 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Rodzaj 
zadania* 

4. - Zakład / linia 
recyklingu odpadów 
budowlan. w ZZO,  
- stacja demontaŜu 
odp. wielkogabaryt. 
w ZZO, 
- pomieszczenie do 
magazyn. / stacja 
przeładunkowa odp. 
niebezp. w ZZO,  
sieć - 6 GPZON  

UM, UG 2004 -
2015 

 3 500 środowiska, 
środki 

pomocowe 

A 

5. Wprowadzenie 
selektywnej zbiórki 
odpadów na terenie 
gmin 

UM, UG 2004 -
2015 

700 700 A 

6. Rekultywacja 
składowisk  

UG, UM, 
ZZO 

2004 -
2015 

380  40001) A 

7. Likwidacja „dzikich 
wysypisk” 

UG, UM 2004 -
2015 

50 - 

 

A 

 
RAZEM :  

w latach 2004 – 2015 

 
29 9302) 

 
 

   Źródło: Dane z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kętrzyńskiego na  lata 2004- 2007 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015”  

• Precyzyjne oszacowanie kosztów (na podstawie powierzchni zamykanych składowisk) 
naleŜy wykonać po opracowaniu kompletnego planu zamykania składowisk. 

• Są to koszty szacunkowe, ich uszczegółowienia i korekty naleŜy dokonać po określeniu 
kosztów jakie gminy mają ponieść w stosunku do lokalizacji ZZO i docelowego 
składowiska do rozbudowy i modernizacji dla RGO. 

* Podany szacunkowy koszt dotyczy całkowitych (maksymalnych) potrzeb inwestycyjnych przy 
   załoŜeniu budowy składowiska o pełnym wyposaŜeniu w infrastruktur ę techniczną i jego I-ej 
   kwatery. 

 
- udział w budowie regionalnego ZROB lub budowa zakładu / linii recyklingu odpadów 

budowlanych w ZZO , 
- stacja demontaŜu odpadów wielkogabarytowych w ZZO – wyposaŜona w narzędzia i 

urządzenia do rozbiórki ww. odpadów, (a docelowo moŜna rozwaŜyć wyposaŜenie w urządzenia 
umoŜliwiające odzysk substancji o charakterze niebezpiecznym z demontowanych ww. 
odpadów), 

- pomieszczenie do magazynowania / stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych w 
ZZO wraz z siecią - 6 GPZON  

- pomieszczenie do magazynowania odpadów niebezpiecznych w ZZO lub udział w realizacji 
SPON na terenie ZZO analizowanego lub sąsiedniego powiatu, 

- nakłady inwestycyjne na utworzenie jednego GPZON – Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych kształtują się (wg KPGO) na poziomie 70,5 tys. zł, zgodnie z KPGO 
przewiduje się utworzenie ww. punktów w kaŜdej gminie - dla 6 gmin powiatu – nakłady na 6 
GPZON wyniosą szacunkowo łącznie: 500 tys. zł,  

- nakłady inwestycyjne jednej SPON - Stacji Przeładunkowej Odpadów Niebezpiecznych 
kształtują się (wg KPGO) na poziomie 1,6 mln zł, zgodnie z KPGO zakłada się, Ŝe jeden SPON 
obsługuje średnio 50 – 60 GPZON (w zaleŜności od warunków lokalnych), 
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- stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych zlokalizowana na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów (ZZO) - mająca na celu magazynowanie ww. odpadów zebranych 
w gminach z terenu powiatu (w GPZON – Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych – zlokalizowanych we wszystkich gminach powiatu) i przygotowanie ich do 
transportu do docelowej instalacji, 

- linia do segregacji odpadów – wskazane zainstalowanie urządzeń umoŜliwiających ich 
sukcesywną rozbudowę wraz z rozwojem zbiórki selektywnej w regionie obsługi ZZO, by 
zapewnić efektywne wykorzystanie przepustowości, 

- instalacja do unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji – wskazane 
zainstalowanie urządzeń umoŜliwiających ich rozbudowę wraz z rozwojem pozyskiwania 
odpadów biodegradowalnych w regionie obsługi ZZO, w celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania zainstalowanych mocy przerobowych, 

- etapowanie ww. inwestycji, zakup urządzeń pozwalających na ich stopniową rozbudowę, 
- zwiększenie mocy przerobowych, umoŜliwi wywi ązywanie się ze zwiększanych stopniowo 

wymaganych limitów odzysku i unieszkodliwiania poszczególnych strumieni odpadów przy 
jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu ich zdolności przerobowych oraz pozwoli na 
uniknięcie przeinwestowania (a w dalszej kolejności – optymalizację kosztów eksploatacyjnych 
ww. urządzeń). 

 
 Zestawienie i koszt działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w sektorze gospodarczym - 
Powiat Kętrzyński 2008–2011r. zawiera tabela 31. 

 
 
 
TABELA 31. Zestawienie i koszt działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w sektorze 
gospodarczym na lata 2008 – 2011 r. 
 

Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

L
p. 

Opis przedsięwzięcia Jednostki 
realizujące 

Okres 
realizacji 

2008 2009 2010 2011 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Rodzaj 
zadania* 

Przedsięwzięcia poza inwestycyjne 
1. Szkolenia dla personelu 

zajmującego się eliminacją 
PCB 

Urząd 
Marszałkowski 

Starostwo 

2008-
2011 

0,8 0,8 0,8 0,8 BudŜet państwa, 
Fundusze 
celowe,  

Programy 
pomocowe, 
WFOŚiGW 

B,C 

Działania dotyczące 
eliminacji azbestu 

Urząd 
Marszałkowski 

Starostwo, 
Gminy 

2008-
2011 

 

Opracowanie powiatowego, 
gminnych planów ochrony 
przed szkodliwością 
azbestu i programu 
usuwania wyrobów zwier. 
Azbest 

 Starostwo, 
Gminy 

2008-
2011 

10   

2. 

Szkolenia dla personelu 
zajmującego się eliminacją 
azbestu 

Urząd 
Marszałkowski 

Starostwo, 
Gminy 

2008-
2011 

0,8 0,8 0,8 0,8 

3. Informacja w mediach  
nt. szkodliwości azbestu, 
postępowania z materiałami 
zawierając. Azbest oraz 
sposobu ich usuwania 

Urząd  
Marszałkowski 

Starostwo, 
Gminy 

2008- 
2011 

0,8 0,8 0,8 0,8 

BudŜet państwa, 
Fundusze 
celowe,  

Programy 
pomocowe, 
WFOŚiGW 

B,C 
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Szacunkowe koszty 
w tys. PLN 

L
p. 

Opis przedsięwzięcia Jednostki 
realizujące 

Okres 
realizacji 

2008 2009 2010 2011 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Rodzaj 
zadania* 

 Monitoring realizacji 
programu usuwania azbestu 

Urząd 
Marszałkowski 

Starostwo, 
Gminy 

2008-
2011 

 0,5 0,5 0,5   

Razem 11,4 7,9 2,9 2,9  
Przedsięwzięcia inwestycyjne 

4. Budowa zbiorników do 
gnojownicy wg norm  

rolnicy 2008-
2011 

brak danych Starostwa A,B,C 

Razem inwestycje 600  
RAZEM przedsięwzięcia  
nieinwestycyjne i inwestycyjne: 

 
Razem:            625,1 

   Źródło: Dane z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kętrzyńskiego na  lata 2004- 2007 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015”  

 

PRZYPISY: 

A: Zadania własne: przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budŜetowych i 

pozabudŜetowych, będących w dyspozycji powiatu  

B: Zadania koordynowane: pozostałe przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjonalnym uŜytkowaniem 

zasobów naturalnych, które będą finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących 

w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu , ale 

podległych bezpośrednio organom centralnym  

C: Zadania finansowane ze środków przedsiębiorstw 
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7. WNIOSKI Z ODZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO. 
 
 
 
 

7.1. RODZAJ ZADA Ń I ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W 

PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI SŁU śĄCYCH ZMNIEJSZENIU 

NEGATYWNEJ PRESJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 
 
 

Wskazane w Planie zadania i rozwiązania wpływać będą na zmniejszenie oddziaływania na 

środowisko obiektów gospodarki odpadami w wyniku: 

    1.  Maksymalizacji odzysku (w tym zwłaszcza recyklingu) frakcji odpadów uŜytkowych 

(opakowaniowych, innych niŜ opakowaniowe, gruzu budowlanego, wielkogabarytowych) 

oraz recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych i 

ogrodowych) poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowniach o 

odpowiednim standardzie technicznym i zabezpieczenia środowiska. 

      2.  Znacznego ograniczenia masy odpadów składowanych. 

      3. Wyeliminowania składowania odpadów nieprzetworzonych oraz składowania wyłącznie 

frakcji odpadów wcześniej sortowanych o zmniejszonej zawartości składników biologicznie 

rozkładalnych (a przez to zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych i uciąŜliwości dla 

środowiska). 

      4.  Modernizacji oraz budowy nowych składowisk zgodnie ze standardami prawa krajowego, 

co pozwoli na wyeliminowanie zagroŜeń zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczy 

uciąŜliwość składowisk dla otoczenia. 

Nowe obiekty gospodarki odpadami przewidywane jako długoterminowe obiekty o charakterze 

ponadlokalnym i regionalnym są zlokalizowane poza obszarami chronionymi, za które uznane są tu 

w szczególności: 

      •  tereny otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody, 

      •  strefy zasilania głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), 

      •  ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych 

Istniejące składowiska zlokalizowane niezgodnie z przepisami zostaną zamknięte i zrekultywowane 

zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o odpadach. Wyeliminowane zostanie w ten 

sposób ich dalsze niekorzystne oddziaływanie na środowisko. 
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Zadania związane z likwidacją „dzikich” wysypisk, wyłączaniem z eksploatacji i 

rekultywacją składowisk nie odpowiadających wymogom ochrony środowiska wiąŜe się wyłącznie 

z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko, w tym na obszary chronione. Zasady przyjęte w 

projekcie planu gospodarki odpadami słuŜą poprawie stanu środowiska, a tym samym takŜe 

zachowaniu krajobrazu kulturowego poprzez działania omówione powyŜej. 

 

 

 

7.2. PROGNOZA I ANALIZA ZNACZ ĄCEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

WYNIKAJĄCA Z REALIZACJI ZADA Ń NINIEJSZEGO PLANU  

 

       Prognoza została wykonana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, która nakłada obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów. Dotyczy to m.in. planów w 

dziedzinie gospodarki odpadami. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

odbywa się w oparciu o dokumenty prognozy oddziaływania na środowisko, która jest sporządzana 

zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu określenie wpływu realizacji Planu 

Gospodarki Odpadami na środowisko, przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie i 

ograniczanie negatywnych oddziaływań oraz przedstawienie rozwiązań alternatywnych do 

rozwiązań zaproponowanych w Planie. 

 Rekomendacje zawarte w dokumentach ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 

krajowym i regionalnym zostały w całości uwzględnione przy przygotowywaniu Planu. 

 W przypadku braku realizacji Planu, niekorzystne zmiany stanu środowiska, a co za tym 

idzie zdrowia człowieka, będą się pogłębiać. Niezagospodarowane właściwie odpady mają bowiem 

wysoce negatywny wpływ na wszystkie wyŜej wymienione komponenty środowiska. 

Spowodowałoby to znaczące szkody we wszystkich jego sferach. 

 W przypadku niepodjęcia zdecydowanych działań, sytuacja w zakresie ochrony środowiska 

przed odpadami moŜe ulec pogorszeniu. Wynika to z faktu, iŜ nowe, wybudowane zgodnie ze 

standardami unijnymi ZZO, z uwagi na adekwatne do poziomu prowadzonej eksploatacji ceny 

przyjmowania odpadów, nie są „konkurencyjnym” partnerem w stosunku do tanich i niezgodnych z 

przepisami obiektów. Oznacza to, Ŝe dokonywany jest wybór składowania w miejscach 

nieodpowiednich, co stwarza zagroŜenie dla środowiska. 
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 Brak jest bodźców ekonomicznych do wdraŜania nowoczesnych technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów. 

 Ponadto, brak realizacji Planu, oznacza wycofanie się z wielu działań dotyczących edukacji 

społeczeństwa i promowania wśród mieszkańców selektywnego zbierania odpadów. W 

konsekwencji oznaczałoby to kolejną dodatkową porcję odpadów, które bez selektywnego 

zbierania trafiałyby na składowiska. 

 Plan jest z natury swojej opisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji w 

środowisku związanej z zagroŜeniem odpadami. Proponowane w Planie działania skutkować będą 

pewnym wzrostem efektywności wykorzystywania zasobów przyrodniczych, poprzez zmianę 

wzorców konsumpcji i produkcji. 

 NaleŜy się spodziewać, Ŝe w ramach tego Planu zostaną zrealizowane inwestycje 

prowadzące do wykorzystywania surowców wtórnych i zmniejszenie ilości wykorzystywania 

materiałów i surowców nieodnawialnych. 

 Najbardziej pozytywny wpływ na środowisko będą miały proponowane działania w 

odniesieniu do poprawy jakości stanu powierzchni ziemi. Likwidacja składowisk odpadów i 

mogilników, pozwoli na przywrócenie właściwych funkcji terenom cennym przyrodniczo. 

Właściwie przeprowadzone procesy rekultywacji zmniejszą zagroŜenie zanieczyszczenia gleb. 

 Realizacja Planu powinna przyczynić się równieŜ do poprawy stanu czystości wód 

powierzchniowych i podziemnych, poprzez ograniczenie dopływu zanieczyszczeń pochodzących 

ze składowisk odpadów. 

 Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach i prawidłowa eksploatacja 

składowisk z ich odgazowaniem, skutkować będzie obniŜeniem emisji biogazów do atmosfery. 

 Plan przewiduje funkcjonowanie kilkudziesięciu obiektów zaliczanych do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. W raporcie oddziaływania na środowisko wskazane zostały 

rozwiązania, mające na celu ograniczenie ich negatywnego wpływu. 

 Nowo powstające ZZO budowane zgodnie z istniejącymi technologiami zabezpieczeń nie 

powinny stanowić większego zagroŜenia dla środowiska. 

W Planie istotne miejsce zajmują działania związane z rekultywacją zamkniętych składowisk 

odpadów. Dla spełnienia celu, jakim jest bezpieczne składowanie odpadów, niezbędne są działania 

zmierzające do doprowadzenia do końca 2009 r. – wszystkich składowisk w kraju do wymogów 

prawa. Zadania te, spoczywające na właścicielach składowisk powinny być nadzorowane co do 

terminowości i jakości realizacji przez właściwe instytucje. 
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 Plan podlega okresowej aktualizacji, a ocena realizacji Planu przeprowadzana jest w oparciu 

o system monitoringu, na podstawie którego moŜe być oceniany proces wdraŜania, jak równieŜ 

mogą być proponowane ewentualne modyfikacje Planu. 

 Zaproponowany w Planie system oceny i zestaw wskaźników monitoringu umoŜliwi pełną 

analizę realizacji dokumentu i postępów prac w dziedzinie gospodarki odpadami. 

 

7.2.1 Wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko. 
 
 
Najistotniejsze wnioski moŜna określić jako: 

1) Wprowadzenie i sukcesywne rozszerzanie do załoŜonych poziomów obsługi systemu 

zorganizowanego wywozu odpadów na terenie analizowanego Powiatu przyczyni się do 

zmniejszenia ilości odpadów kierowanych w sposób niekontrolowany do środowiska oraz na 

niezalegalizowane „dzikie” wysypiska odpadów, co przyczyni się do zmniejszenia 

zanieczyszczenia środowiska zwłaszcza gruntowo-wodnego oraz poprawy i przywrócenia 

walorów lokalnego środowiska.  

2) WdroŜenie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie 

dopuszczonych limitów przyczyni się do stopniowego obniŜania się udziału odpadów o cechach 

surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych,) w strumieniu odpadów 

kierowanych na składowiska. Dzięki temu zarówno nastąpi oszczędność pojemności i 

powierzchni składowisk, co wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na 

zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie odpadów. 

3) WdroŜenie systemu selektywnej zbiórki i limitów odzysku odpadów o charakterze 

niebezpiecznym z odpadów komunalnych przyczyni się niewątpliwie do zmniejszenia 

niekorzystnej presji substancji niebezpiecznych na środowisko, szczególnie na wypiskach nie 

spełniających wymaganych normatywów. 

4) Sukcesywna likwidacja i rekultywacja „dzikich” i wiejskich wysypisk oraz zapobieganie 

powstawaniu tego typu obiektów, odciąŜy środowisko i stopniowo będzie zmierzać do 

przywrócenia walorów miejsc uprzednio zdegradowanych wskutek składowania odpadów. 

5) Składowanie odpadów na analizowanym obszarze zostanie „scentralizowane”; dokonywane 

będzie na obiekcie spełniającym obowiązujące i przewidywane wymogi ochrony środowiska. 

Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane do strumienia odpadów balastowych, a 

docelowo odpadów przetworzonych z innych procesów unieszkodliwiania. Zmniejszany będzie 

sukcesywnie w strumieniu odpadów kierowanych do składowania udział odpadów o cechach 
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surowców wtórnych (selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji 

(kompostowanie). Wyeliminowane zostanie docelowo zjawisko rozproszenia po całym 

analizowanym obszarze zalegalizowanych i nielegalnych obiektów składowania odpadów. 

Wszystkie opisane powyŜej zmiany będą słuŜyły poprawie jakości środowiska na obszarze 

analizowanego terenu.  

 

 

 

REASUMUJĄC: 

W wyniku realizacji zadań i działań związanych z wdraŜaniem niniejszego projektu planu 

gospodarki odpadami na terenie analizowanego obszaru NASTĘPOWAĆ BĘDZIE POPRAWA 

JAKOŚCI ŚRODOWISKA I STOPNIOWE PRZYWRACANIE WALORÓW MIEJSC 

ZDEGRADOWANYCH (na skutek rekultywacji wysypisk odpadów i zapobiegania ich 

powstawaniu oraz uporządkowania gospodarki odpadami). 
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8. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAśANIA PLANU 
GOSPODARKI ODPADAMI.  

 
 

8.1 SYSTEM MONITORINGU PLANU 
 
 

Przebieg realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami musi być systematycznie 

kontrolowany (monitorowany). Monitoring ten ma istotne znaczenie informacyjne. Jego głównym 

celem jest usprawnienie procesów zarządzania Planem. 

Zarządzanie to dotyczy zarówno działań bieŜących, jak i okresowo dokonywanych ocen i 

aktualizacji celów i priorytetów. 

System monitoringu realizacji Planu składa się z trzech elementów: 

1. monitoring środowiska, 

2. monitoring Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, 

3. monitoring społeczny (odczucia i skutki). 

8.1.1 Monitoring środowiska 
 

Monitoring ten na terenie województwa realizowany jest  przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska przy współudziale jednostek organizacyjnych i naukowo – badawczych, 

takich jak, m.in. RZGW, RDLP. Monitoring ten realizowany jest pod nadzorem GIOŚ. 

• Mierniki efektów ekologicznych to wielkości uzyskane podczas pomiarów lub szacunków. 

• Wyniki monitoringu porównywane są z normatywami jakości środowiska. Normatywy te są 

juŜ podstawą odniesienia oceny, ale przede wszystkim określają cele ekologiczne (jakość 

środowiska nie moŜe być gorsza od wartości normatywnej). W takim ujęciu monitoring 

środowiska jest takŜe narzędziem monitoringu efektów realizacji.  

• Kryteria normatywne stanu środowiska oraz systemy ocen i pomiarów ulegają obecnie 

ewolucji w związku z unifikowaniem systemu krajowego z systemem monitoringu Unii 

Europejskiej.  

• Planowane zmiany systemu monitoringu środowiska będą wymagały istotnego 

wzmocnienia osobowego oraz technicznego. 

• Planowane zmiany systemu wskaźników i normatywów będą wymagały aktualizacji oceny 

stanu środowiska w województwie (w świetle nowych wartości normatywnych oraz 

zwiększenia ilości punktów pomiarowych) i rozszerzenia zasięgu merytorycznego 

pomiarów. 
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8.1.2 Monitoring planu gospodarki odpadami 
 

Realizacja tej części zadań składa się z oceny: 

• osiągnięcia celów ekologicznych, 

• stopnia realizacji zadań, 

• oceny podstaw poszczególnych realizatorów. 

Wyniki oceny są podstawą zarządzania Planem Gospodarki Odpadami w aspekcie weryfikacji 

(aktualizacji) celów, modyfikacji mechanizmów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań 

oraz do egzekwowania zakresu realizacji od wykonawców (od urzędów, instytucji i podmiotów 

gospodarczych). 

 

8.1.2.1  Monitoring osiągania celów ekologicznych 

 
Wykorzystuje się tu wyniki monitoringu środowiska, a takŜe oceny poznawcze skali osiągnięć z 

osiągnięciami planowanymi. W związku z tym głównymi miernikami realizacji celów Planu są: 

• odsetek (%) redukcji zagroŜeń lub skali korzystania ze środowiska (np. emisji zanieczyszczeń 

lub % redukcji zuŜycia zasobów naturalnych), a takŜe % wzrostu korzyści (np. wzrostu odzysku, 

wzrostu zasobów, wzrostu stopnia oczyszczenia, wzrost powierzchni zrekultywowanych). 

Wartości te porównywane są z planowanymi odsetkami redukcji zagroŜeń lub wzrostu korzyści, 

• wskaźniki jednostkowe (np. ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, ilość składowisk 

ogółem i posiadających stosowne zezwolenia i zabezpieczenia), 

• liczba jednostek organizacyjnych przeprowadzających działania lub liczba działań (np. liczba 

jednostek, które wykonały obowiązujące plany, programy lub przeglądy. 

 

8.1.2.2 Monitoring realizacji celów i zadań 
 
Monitoring realizacji celów i zadań prowadzony jest przez Zarząd Powiatu. Dotyczy oceny 

realizacji corocznego planu działań w aspekcie: 

• ilości i jakości zakresu i kosztów zadań zrealizowanych, 

• przyczyn cząstkowego wykonania zadań zaplanowanych lub przyczyn, 

• zaniechania realizacji zadania, 

• ustalenia narzędzi optymalizujących realizację zadań na rok następny, 

• określenia zakresu merytorycznego zadań na rok następny wraz z oceną ich przygotowania 

organizacyjnego i finansowego. 
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W sprawozdaniach z realizacji Planu będą zamieszczone: 

−  wykazy wszystkich instalacji do zagospodarowania odpadów połoŜonych na obszarze 

województwa, według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wraz z podaniem co 

najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu i zdolności przerobowych, 

−  dla składowisk odpadów zostaną określone: niewypełnione pojemności poszczególnych 

składowisk i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska, 

−  informacje na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym. 

 Ponadto dla kaŜdej instalacji zostanie dokonana ocena spełnienia przez nią wymagań 

prawnych i technicznych. W przypadku braku realizacji obowiązków prawnych zostanie wskazany 

sposób poprawy sytuacji. 

 Przeprowadzona zostanie analiza zdolności przerobowych instalacji, która określi czy moce 

przerobowe są wystarczające do zagospodarowania odpadów powstających na obszarze 

województwa, tzn. czy województwo jest samowystarczalne w zakresie gospodarki odpadami 

(wskazanie nadwyŜek lub niedoborów mocy przerobowych). 

W celu monitorowania osiągania celów wskazanych w niniejszym Planie określone zostały  

wskaźniki – Tabela 32.  

TABELA 32. Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania przyjętych celów 
 

Rok 
bazowy lub 

rok 
określający 
sytuację ak 

tualną 

Rok w którym naleŜy 
osiągnąć cel Lp Nazwa wskaźnika Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 

Wartość do osiągnięcia 
w roku docelowum 

Źródło 
danych 

Częstotliwo
ści pomiaru 

 2005 2014 1. Liczba składowisk 
odpadów komunalnych szt. 5 - 

WSO Raz w roku 

 2005 2014 

2. 

Udział odpadów 
komunalnych 
składowanych w 
odniesieniu do 
wytworzonych 

% 87,8 85 
WSO Raz w roku 

 1995 2010 2013 2020 
% - 75 50 35 

3. 

Udział odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
kierowanych na 
składowiska 

tys. Mg 7,72 5,79 3,86 2,7 WSO Raz w roku 

 2004 2012 2016 

4. 

Udział przenośnych 
zuŜytych baterii i 
akumulatorów 
zbieranych selektywnie 
w odniesieniu do 
wprowadzonych do 
obrotu 

% 10 25 45 
WSO  

Źródło: KPGO 2010, WPGO.  
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 Określenie powyŜszych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji 

pochodzących z monitoringu środowiska. Informacje te powinny być opracowane przez 

odpowiednie słuŜby. W oparciu o analizę wskaźników grupy będzie moŜliwa ocena efektywności 

realizacji Planu gospodarki odpadami, a w oparciu o tą ocenę jego aktualizacja. Stopień realizacji 

zadań jest w pewnej części równieŜ oceną (samooceną) władz samorządowych w zakresie 

zarządzania Planem Gospodarki Odpadami. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007r. (Dz.U z 2007 r. Nr 

133 poz. 930) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i 

przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej 

wytwarzania i gospodarowania odpadami Marszałek Województwa jest odpowiedzialny za 

tworzenie bazy.  

TABELA 33. INFORMACJE O WYTWARZANIU I GOSPODAROWANI U ODPADAMI – 
MONITORING. 
 

Lp Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami jednostka 
Dane ogólne 

1. Masa odpadów wytworzonych – ogółem Mg 
2. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu 

organicznego) 
% 

3. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu % 
4. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształceniu z odzyskiem 

energii 
% 

5. Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi % 
6. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami 

biologicznymi 
% 

7. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi % 
8. Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia % 
9. Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami % 
10. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów 

– ogółem 
mln zł 

11. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów 
– z funduszy Unii Europejskiej 

mln zł 

Odpady komunalne 
12. Odsetek mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów 

komunalnych 
% 

13. Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem mln Mg 
14. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie mln Mg 
15. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne mln Mg 
16. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych 

przetwarzaniu metodami mechaniczno – biologicznymi 
% 

17. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne 
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi 

% 

18. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne 
poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi 

% 

19. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne bez 
przetwarzania 

% 

20. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez 
recyklingu organicznego) 

% 

21. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi 
organicznego 

% 

22. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu % 
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przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 
23. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu 

przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 
% 

24. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu 
(poza składowaniem) 

% 

25. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu % 
26. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach 

odpadów 
mln Mg 

27. Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 
składowiskach odpadów i masy tychŜe odpadów wytworzonych w 1995 r. 

% 

28. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – 
ogółem 

szt. 

29. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne 
przetworzone termicznie lub biologicznie 

szt. 

30. Liczba zamkniętych składowisk odpadów komunalnych przed / w trakcie / po rekultywacji Szt. 
30. Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady 

komunalne – ogółem 
mł 

31. Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady 
komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie 

mł 

32. Liczba instalacji do biologiczno – mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych 

szt. 

33. Moce przerobowe instalacji do biologiczno – mechanicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych 

mln Mg 

34. Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych  szt. 
35. Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych mln Mg 

Odpady niebezpieczne 
36. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych tys. Mg 
37. Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi % 
38. Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu 

przekształceniu 
% 

39. Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia % 
40. Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych tys. Mg 
41. Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych 

recyklingowi 
% 

42. Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych 
termicznemu przekształceniu 

% 

43. Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez 
przetworzenia 

% 

44. Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB tys. Mg 
45. Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów tys. Mg 
46. Masa zebranych przenośnych baterii i akumulatorów tys. Mg 
47. Masa zebranych baterii i akumulatorów kwasowo – ołowiowych Mg 
48. Masa zebranych baterii i akumulatorów niklowo – kadmowych Mg 
49. Masa zebranych pozostałych baterii i akumulatorów Mg 
50. Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i 

unieszkodliwiania 
mln Mg 

51. Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji szt. 
52. Liczba zlikwidowanych mogilników w danym okresie sprawozdawczym szt. 
53. Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji 

zinwentaryzowanych mogilnikach 
tys. Mg 

54. Liczba stacji demontaŜu szt. 
55. Liczba punktów zbierania pojazdów szt. 
56. Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji tys. Mg 
57. Masa zebranego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem tys. Mg 

Komunalne osady ściekowe 
58. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych tys. Mg 
59. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu 

metodami biologicznymi 
% 

60. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu % 
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metodami termicznymi 
61. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio 

wykorzystywanych w rolnictwie 
% 

62. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio 
wykorzystywanych w innych zastosowaniach 

% 

63. Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez 
przetworzenia na składowiskach odpadów 

% 

Odpady opakowaniowe 
64. Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek krajowy przez przedsiębiorców 

posiadających siedzibę na terenie powiatu kętrzyńskiego z pominięciem przedsiębiorców 
posiadających umowę z organizacją odzysku 

tys. Mg 

65. Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek krajowy przez 
przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie powiatu kętrzyńskiego z pominięciem 
przedsiębiorców posiadających umowę z organizacją odzysku 

tys. Mg 

66. Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek krajowy 
przez przedsiębiorców posiadających umowę z organizacją odzysku 

tys. Mg 

67. Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek krajowy przez 
przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie powiatu kętrzyńskiego z pominięciem 
przedsiębiorców posiadających umowę z organizacją odzysku 

tys. Mg 

68. Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek krajowy przez 
przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie powiatu kętrzyńskiego z pominięciem 
przedsiębiorców posiadających umowę z organizacją odzysku 

tys. Mg 

69. Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek krajowy przez 
przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie powiatu kętrzyńskiego z pominięciem 
przedsiębiorców posiadających umowę z organizacją odzysku 

tys. Mg 

70. Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek krajowy przez 
przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie powiatu kętrzyńskiego z pominięciem 
przedsiębiorców posiadających umowę z organizacją odzysku 

tys. Mg 

71. Poziom odzysku opakowań ogółem osiągnięty przez przedsiębiorców posiadających siedzibę 
na terenie powiatu kętrzyńskiego z pominięciem tych przedsiębiorców, którzy posiadają 
umowę z organizacją odzysku 

% 

72. Poziom recyklingu ogółem osiągnięty przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na 
terenie województwa warmińsko – mazurskiego z pominięciem tych przedsiębiorców, którzy 
posiadają umowę z organizacją odzysku 

% 

73. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła osiągnięty przez przedsiębiorców 
posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z pominięciem 
tych przedsiębiorców, którzy posiadają umowę z organizacją odzysku 

% 

74. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych osiągnięty przez 
przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z 
pominięciem tych przedsiębiorców, którzy posiadają umowę z organizacją odzysku 

% 

75. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury osiągnięty przez 
przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z 
pominięciem tych przedsiębiorców, którzy posiadają umowę z organizacją odzysku 

% 

76. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali osiągnięty przez przedsiębiorców 
posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z pominięciem 
tych przedsiębiorców, którzy posiadają umowę z organizacją odzysku 

% 

77. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium osiągnięty przez 
przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z 
pominięciem tych przedsiębiorców, którzy posiadają umowę z organizacją odzysku 

% 

78. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna osiągnięty przez przedsiębiorców 
posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z pominięciem 
tych przedsiębiorców, którzy posiadają umowę z organizacją odzysku 

% 

Źródło: KPGO 2010, WPGO.  
 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, 

oparty na wskaźnikach (miernikach – odczucia i skutki) stanu środowiska i zmiany presji na 

środowisko, a takŜe na wskaźnikach świadomości społecznej.  
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9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
 

 

 Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2008 – 2011 stanowi 

aktualizację pierwszego, uchwalonego w 2004 roku „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu 

Kętrzyńskiego 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015”. 

 

Plan zawiera: 

− ogólną charakterystykę powiatu z uwzględnieniem czynników wpływających na gospodarkę 

odpadami, 

− analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, 

− prognozę zmian ilości wytwarzanych odpadów, 

− identyfikację problemów, 

− cele i kierunki działań w gospodarce odpadami, 

− harmonogram realizacji zadań i sposobów finansowania, 

− sposób monitoringu i oceny wdraŜania Planu. 

 

Wzorem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010, dokonano podziału odpadów na trzy 

zasadnicze grupy: 

− odpady komunalne, 

− odpady niebezpieczne, 

− pozostałe odpady, w tym odpady powstające w przemyśle, osady ściekowe, odpady 

opakowaniowe. 

W sektorze komunalnym gospodarki odpadami przyjęto następujące cele: 

−  objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców, 

        najpóźniej do końca 2010 r., 

−  zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,  

       dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010, najpóźniej do końca 2010 r., 

−  zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 

•  w 2010 r. więcej niŜ 75%, 

•  w 2013 r. więcej niŜ 50%, 
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•  w 2020 r. więcej niŜ 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 

− zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% odpadów 

wytworzonych do 2014 r., 

− zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne, na których są 

składowane odpady komunalne. 

Podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się Zakłady Zagospodarowania 

Odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z 

obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców. 

W województwie wyodrębniono 8 rejonów gospodarki odpadami, zapewniających m.in.: 

mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych, 

składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzanie odpadów 

biodegradowanych. 

W zakresie odpadów niebezpiecznych jako podstawowe kierunki działań uznano: 

−  wdraŜanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania 

odpadów niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym 

opracowanie i wdroŜenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania 

poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zuŜyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny), 

− minimalizację ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom 

unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

− organizację nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze 

źródeł rozproszonych (w tym małe i średnie przedsiębiorstwa) , z uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa 

domowe), w oparciu o: 

•  funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 

     utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców, 

•  funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania 

     poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, 

     oleje odpadowe, baterie, akumulatory), 

•  stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, 

•  regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców, prowadzących 

    selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty 

    prowadzące działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

     nieruchomości. 
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 Realizacja poszczególnych zadań określonych w Planie będzie oceniana w oparciu o 

sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami oraz informacje uzyskiwane z 

poszczególnych jednostek (WIOŚ, UW, WFOŚiGW, WUS). 
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10. ZAŁĄCZNIKI 
 
         

10.1 WYKAZ OBOWIAZUJ ĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH   
 
  
1. Ustawa z 2 lutego 1996 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 58, poz. 261 ze 

zmianami).  

2. Ustawa o gospodarce komunalnej z 20.12.1996r. (Dz.U.z 1997 r., Nr 9, poz. 43)  

3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13.09.1996r. (t.j.Dz.U. z 2005 r.,  

Nr 236, poz. 2008 ze zmianami)  

4. Ustawa z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150)  

5. Ustawa z 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r.,  Nr 39, poz. 251). 

6. Ustawa z 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U z 2001r. Nr 

63, poz. 638 ze zmianami). 

7. Ustawa z 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. z 2007 r., 

Nr 90, poz. 607) 

8. Ustawa z 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) 

9. Ustawa z 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz.U. z 

2004 r., Nr 3, poz. 20).  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu 

odpadów. (Dz.U. Nr 112 Poz. 1206).  

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r w sprawie zakresu 

informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z 

obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji. (Dz.U. Nr 152 Poz. 1734). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i 

zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania 

odpadami. (Dz.U. z 2007 r., Nr 101, poz. 687) 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002r w sprawie rodzajów 

odpadów innych niŜ niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza 

się ich termiczne przekształcanie. (Dz.U. Nr 18 Poz. 176). 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002r w sprawie wymagań 

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. (Dz.U. Nr 37, poz. 

339 z późn.zm.). 
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15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalne metody ich 

odzysku (Dz.U. z 2006 r.,  Nr 75, poz. 527). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002r w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych. (Dz.U. Nr 134 Poz. 1140). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002r w sprawie składowisk 

odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 

dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów. (Dz.U. Nr 176 Poz. 1456). 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie rodzajów 

odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r w sprawie zakresu, czasu, 

sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. (Dz.U. Nr 220 Poz. 

1858).] 

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r w sprawie rodzajów 

odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane. 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 8 Poz. 103). 

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r w sprawie dopuszczalnych 

sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 

Nr 8 Poz. 104 z późn. zm.).  

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz.U. Nr 61 poz. 549).  

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz.U. z 2007 

r. Nr 109, poz. 752)  

24. Uchwała Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (Monitor 

Polski z 2006 r., Nr 90,  poz. 946). 

25. Uchwała w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa warmińsko-

mazurskiego. 
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10.2. REALIZACJA PRZEDSI ĘWZIĘĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W 
LATACH 2004-2007(SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PPGO NA LATA 2004-
2007) 

 
 

10.2.1 Stan zaawansowania zaplanowanych zada ń 
 

Informację o stanie zaawansowania zaplanowanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla 

Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015” 

zadań wraz z oceną przyczyn ewentualnego niewykonania przedstawia tabela  34. 

 

TABELA 34. Stan zaawansowania zaplanowanych zadań wraz z oceną przyczyn 
ewentualnego niewykonania zadań ujętych w  „Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Kętrzyńskiego na lata 2004-2007”  

Lp Nazwa zadania w planie Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Opis podjętych działań 

SEKTOR  KOMUNALNY 
1. Opracowanie i uchwalenie 

Powiatowego i Gminnych 
Planów Gospodarki 
Odpadami 
 

2004 – 2006 Zarząd Powiatu 
w Kętrzynie, 
poszczególne 
organy 
wykonawcze 
gmin 
 

Zakończono 
Starostwo Powiatowe w 
Kętrzynie uchwałą Nr 
XII/175/2004 Rady Powiatu 
w Kętrzynie zatwierdziła 
„Plan Gospodarki Odpadami 
dla Powiatu Kętrzyńskiego” 
Gmina Reszel: Plan 
Gospodarki Odpadami został 
uchwalony przez Radę 
Miejską w Reszlu uchwałą Nr 
XL/231/2006 w dniu 27 
kwietnia 2006 r.   
Gmina Srokowo: Plan 
Gospodarki Odpadami dla 
gminy Srokowo został 
uchwalony uchwałą nr 
XLVII/193/06 28 kwietnia 
2006 r. 
Gmina Miejska Kętrzyn: 
Plan Gospodarki Odpadami 
dla Miasta Kętrzyn został 
uchwalony uchwałą nr 
XLVIII/314/05 w dniu 30 
czerwca 2006 r.  
Gmina Kętrzyn: 
Plan Gospodarki Odpadami 
został uchwalony uchwałą nr 
XLVI/256/06 w dniu 11 
października 2006 r. 
Gmina Barciany: 
Plan Gospodarki Odpadami 
został uchwalony uchwałą nr 
XXXV/220/2006 w dniu 28 
kwietnia 2006 r. 
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Gmnia Korsze: 
Plan Gospodarki Odpadami 
został uchwalony uchwałą 
Rady Miejskiej w Korszach 
nr XXXV/210/2005 w dniu 
30 listopada 2005 r.  

2. Kampanie na rzecz 
społecznej świadomości w 
zakresie gospodarki 
odpadami, działania 
informacyjne i edukacyjne 
dotyczące wdroŜenia 
systemu zbierania i 
przetwarzania danych, 
krajowa kampania 
informacyjna dla 
społeczeństwa i 
podmiotów gospodarczych 
oraz lokalne kampanie 
informacyjne dla 
społeczeństwa. 

2004-2007 Powiat, 
poszczególne 
gminy, 
Urząd 
Wojewódzki,  
Zarząd 
Województwa 

W trakcie realizacji 
„Poprawa jakości środowiska 
poprzez edukację ekologiczną 
w szkołach oraz selektywną 
zbiórkę odpadów” jest 
projektem Starostwa 
Powiatowego stworzonym do 
skutecznej ochrony przyrody 
Mazur przed 
zanieczyszczeniem. Dzięki 
niemu Powiat Kętrzyński 
otrzymał ostatecznie tytuł 
Mecenasa Ekologii w 
konkursie „Przyjaźni 
Środowisku”. 
Działalność Starostwa polega 
przede na finansowaniu 
przedsięwzięć związanych z 
edukacją ekologiczną dzieci i 
młodzieŜy, typu: akcje 
Sprzątania Warmii i Mazur 
oraz Sprzątanie Świata, 
konkursy o tematyce 
ekologicznej oraz zakupy 
kontenerów do selektywnej 
zbiórki odpadów.  
Co roku organizowany jest 
Festiwal Ekologiczny 
„Czysty Powiat”, którego 
uczestnikami są uczniowie 
szkół podstawowych i 
gimnazjalnych w konkursach 
piosenka ekologiczna, kabaret 
ekologiczny, konkurs 
plastyczny oraz 
fotograficzny. Organizowane 
są równieŜ obchody  „Dni 
Ziemi”. 
Prowadzone były równieŜ 
szkolenia, konkursy o 
tematyce ekologicznej. 
 
Gminy: 
Miasto Kętrzyn- edukacja 
ekologiczna odbywa się 
poprzez organizowanie 
konkursów ekologicznych w 
szkołach, 
Akcji: Dzień Ziemi, 
Sprzątanie Świata, Dzień bez 
Samochodu i in. na bieŜąco 
aktualizowany jest BIP i 
strona internetowa w tym 
zakresie. Na terenie Gminy 
Miejskiej Kętrzyn 
prowadzone są równieŜ  



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2008-2011 

        
 

110

następujące kampanie 
edukacyjne: 
- „Kronika Sprzątania 
Świata” 
- „ABC segregacji” 
- „Pierwsze kroki w 
segregacji – zbiórka baterii” 
 
Urząd Miejski w Korszach – 
edukacja ekologiczna 
prowadzona jest poprzez 
organizowanie w szkołach 
róŜnych konkursów np. 
Tydzień Ekologiczny oraz 
akcji: 
-Sprzątanie Warmii i Mazur, 
Sprzątanie Świata itp. 
 
 Gmina Barciany:  
Coroczny udział w akcji 
„Sprzątanie Świata”, 
współpraca ze Starostwem w 
organizacji „Dni Ziemi” oraz 
bieŜące przekazywanie treści 
proekologicznych przez 
nauczycieli na lekcjach 
przyrody, zajęciach 
wychowawczych, kółkach 
zainteresowań. 
 
Gmina Reszel: 
Kampanie edukacyjne 
prowadzone są najczęściej w 
szkołach i inicjowane 
równieŜ przez samych 
nauczycieli zajmujących się 
tematyką ochrony 
środowiska. Jako 
wykładowcy udzielają się 
osoby mające do czynienia z 
„branŜą śmieciową” i ochroną 
środowiska – często prezes 
Zakładu Usług komunalnych 
Sp. z o.o. w Reszlu.. Dzieci 
naleŜą do pręŜnie 
działających kół 
ekologicznych. W szkołach 
organizowane są konkursy o 
tematyce obejmującej róŜne 
zagadnienia z ochrony 
środowiska. 
 
Kampanie edukacyjne 
prowadzone są równieŜ w 
szkołach na terenie 
pozostałych gmin. Dzieci 
naleŜą do pręŜnie 
działających kół 
ekologicznych, które odnoszą 
sukcesy na poziomie 
krajowym. W szkołach 
organizowane są konkursy o 
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tematyce obejmującej róŜne 
zagadnienia z ochrony 
środowiska.  

3. Stworzenie powiatowego 
systemu informacji o 
komunalnych osadach 
ściekowych i metodzie ich 
zagospodarowania  

2004-2007 Powiat, 
Urząd 
Wojewódzki 

Dotychczas nie utworzono 
powiatowego systemu 
informacji  z braku takich 
danych 

4.  Zamknięcie, rekultywacja 
i monitoring składowisk 
odpadów komunalnych na 
terenie Powiatu 
wynikających z 
opracowanego na 
podstawie decyzji 
Starostwa Powiatowego 
Planu Zamykania 
Składowisk Odpadów 
Komunalnych  

2004-2007 Powiat, 
Gminy 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 
ustawy o odpadach zgodę na 
zamknięcie składowiska 
odpadów lub jego 
wydzielonej części wydaje, 
na wniosek zarządzającego 
składowiskiem odpadów, w 
drodze decyzji wojewoda 
(obecnie marszałek) lub 
starosta. Do chwili obecnej 
nie wpłynął Ŝaden wniosek w 
tej sprawie. 

5. Rekultywacja tzw. 
„dzikich” składowisk 
odpadów na terenach 
Gmin. 

2004-2007 Gminy Dzikie wysypiska są usuwane 
na bieŜąco przez: 
- właściciela odpadów, bądź 
- właściciela nieruchomości,    
na której je znaleziono, 
-w przypadku nie ustalenia 
sprawcy odpady usuwane są 
przez gminę. 

6. Organizowanie się Gmin 
w związki celem realizacji 
zadań określonych w 
planie, w systemie 
ponadlokalnym. 
Zorganizowanie systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych dla 
100% mieszkańców 
powiatu w oparciu o 
porozumienia i systemy 
ponadlokalne. 

2004-2007 Gminy 
Środki własne 
Fundusz 
ochrony 
środowiska 

Mazurski Związek 
Międzygminny – Gospodarki 
Odpadami (gminy: Srokowo, 
Kętrzyn) 
Związek Gmin Eko-Bart” 
(gmina Barciany)  
Rada Miejska w Korszach 
uchwałą z dnia 25 czerwca 
2004 r. Nr XXI/126/2004 
przystąpiła do Związku 
Międzygminnego „Związek 
Gmin Eko-Bart”  
Rada Miejska w Kętrzynie 
uchwałą Nr XXXIV/175/08 z 
dnia 26 czerwca 2008 r. 
postanowiła z dniem 31 
grudnia 2008 r. wystąpić ze 
związku międzygminnego 
pod nazwą „Mazurski 
Związek Międzygminny – 
gospodarka odpadami” z 
siedzibą w GiŜycku. 

7.  Zorganizowanie systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
biodegradowalnych 
zapewniających realizację 
realizację celów i zadań 
załoŜonych w Planie tj. 
unieszkodliwianie w 2007 
r.  maksymalnie 82% 
odpadów 
biodegradowalnych w 
stosunku do wartości 

2004-2007 Powiat  
Gminy 
Związki Gmin 

Urząd Miasta Kętrzyn  - w 
trakcie realizacji. Z 
pozostałych gmin – brak 
danych. 
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bazowej z 1995 r. poprzez 
składowanie 

8. Kampania informacyjna 
propagująca na terenach o 
zabudowie zagrodowej i 
jednorodzinnej 
kompostowania odpadów 
domowych organicznych 
we własnym zakresie 
poprzez indywidualne 
kompostowniki. Docelowo 
zagospodarować tą metodą 
przynajmniej 10% 
odpadów 
bioderadowalnych na 
terenach wiejskich.  

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

W trakcie realizacji 

9. Organizowanie systemu 
unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 
biodegradowalnych 
poprzez tworzenie 
regionalnych Zakładów 
Zagospodarowania 
Odpadów. Do 
zagospodarowania w 2007 
r. 2300 Mg/rok odpadów 
w oparciu o instalację 
ZZO.  

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

Nie utworzono.   

10. Zorganizowanie systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
budowlanych 
zapewniających realizację 
celów i zadań załoŜonych 
w Planie tj. selektywną 
zbiórkę i odzysk w 2007 r. 
25% odpadów 
komunalnych 
budowlanych.  

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

Realizowane lokalnie. 
Odpady komunalne 
budowlane odbierane są od 
właścicieli po ich zgłoszeniu. 

11. Organizowanie systemu 
unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 
budowlanych poprzez 
tworzenie regionalnych 
Zakładów 
Zagospodarowania 
Odpadów. 
Zagospodarowanie w 2007 
r. 1178 Mg/rok odpadów 
w oparciu o instalację 
ZZO. 

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

Obecnie unieszkodliwianie i 
zagospodarowanie jest 
wykonywane lokalnie. Nie 
ma jednak jeszcze 
pojemników ani 
wyznaczonych miejsc do tego 
typu zbiórki. 

12. Zorganizowanie systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych 
zapewniających realizację 
celów i zadań załoŜonych 
w Planie tj. selektywną 

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

Realizowane lokalnie. 
Prowadzi się zbiórkę 
odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych z 
częstotliwością z jaką są 
wystawiane. Nie ma 
osobnych miejsc 
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zbiórkę i odzysk w 2007 r. 
32% odpadów 
komunalnych 
wielkogabarytowych.  

wyznaczonych do ich 
wystawiania. 

13. Organizowanie systemu 
unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych 
poprzez tworzenie 
regionalnych Zakładów 
Zagospodarowania 
Odpadów. 
Zagospodarowanie w 2007 
r. 576 Mg/rok odpadów w 
oparciu o instalację ZZO. 

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

Nie zorganizowano.  

14. Zorganizowanie systemu 
selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
niebezpiecznych 
zapewniającego realizację 
celów i zadań załoŜonych 
w Planie tj. selektywną 
zbiórkę i odzysk w 2007 r. 
29% odpadów 
komunalnych 
wielkogabarytowych. 

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

Nie zorganizowano. Zbiórka 
odpadów komunalnych 
niebezpiecznych  
wykonywana jest lokalnie. 
Na bazie magazynowo-
transportowej ul. Budowlana1 
w Kętrzynie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
„Komunalnik” Sp. Z o.o. 
prowadzi zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych, ZSEE, 
baterie, lampy.  
Na terenie posesji Zakładu 
Usług Komunalnych  Sp. z 
o.o. ul. Kolejowa 8a, Reszel 
od 10 maja 2001 r. 
funkcjonuje Punkt 
Czasowego Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych, 
do którego trafiają: 
świetlówki, lampy 
fluorescencyjne, baterie 
powszechnego uŜytku, olej 
przepracowany.  
Na terenie Starostwa 
Powiatowego w Kętrzynie 
umieszczone są pojemniki do 
gromadzenia baterii. Takie 
pojemniki znajdują się 
równieŜ w szkołach na terenie 
powiatu. 

15. Utworzenie na terenie 
Powiatu sieci Gminnych 
Punktów Zbiórki 
Odpadów 
Niebezpiecznych GPZON 
– po jednym na Gminę. 

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

Nie utworzono. W 
przygotowaniu . Nawiązane 
są kontakty z odbiorcami. 
 
Gmnia Reszel: 
Na terenie posesji Zakładu 
Usług Komunalnych  Sp. z 
o.o. ul. Kolejowa 8a, Reszel 
od 10 maja 2001 r. 
funkcjonuje Punkt 
Czasowego Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych, 
do którego trafiają: 
świetlówki, lampy 
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fluorescencyjne, baterie 
powszechnego uŜytku, olej 
przepracowany.  
 

16. Organizowanie systemu 
unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 
niebezpiecznych poprzez 
tworzenie regionalnych 
Zakładów 
Zagospodarowania 
Odpadów  
Zagospodarowanie w 2007 
r. 59,9 Mg/rok odpadów w 
oparciu o instalację ZZO. 

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

Nie zorganizowano. Obecnie 
zagospodarowanie odpadów 
niebezpiecznych odbywa się 
lokalnie. 

17. Organizacja gospodarki 
odpadami 
opakowaniowymi 
obejmująca selektywną 
zbiórkę finansową z opłat 
za produkty i za recykling. 
Zawarcie umów z 
organizacjami odzysku. 

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin, 
Organizacje 
Odzysku 

Nawiązane kontakty z 
odbiorcami – organizacjami 
odzysku. 

18.  Organizowanie systemu 
unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 
opakowaniowych poprzez 
tworzenie regionalnych 
Zakładów 
Zagospodarowania 
Odpadów. 
Zagospodarowanie w 2007 
r. 2883 Mg/rok odpadów 
w oparciu o instalację 
ZZO. 

2004-2007 Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

Nie wykonane. Obecnie 
unieszkodliwianie i 
zagospodarowanie odbywa 
się lokalnie.  

19. Budowa nowych 
składowisk odpadów 
komunalnych w systemie 
REGIONALNYM w 
oparciu o Zakłady 
Zagospodarowania 
Odpadów, ostatecznie 
zakończenie eksploatacji 
składowisk odpadów 
komunalnych nie 
spełniających wymogów 
ochrony środowiska 

2004-2007 
 

 

Powiat 
Gminy, Związki 
Gmin 

W przygotowaniu. 

SEKTOR  GOSPODARCZY 

1. Przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-edukacyjnie 
dla społeczeństwa i 
przedsiębiorców 

2004-2007 Powiat, Gminy Realizowane sukcesywnie, w 
miarę dostępnych środków, w 
szczególności z 
wykorzystaniem 
elektronicznych nośników 
informacji. 
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2. Utworzenie na terenie 
Powiatu Sieci Gminnych 
Punktów zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych GPZON 
– po jednym na Gminę  

2004-2007 Gminy, 
Powiaty, 
Związki Gmin 

Nie utworzono.  

3. Opracowanie planów 
unieszkodliwiania i 
dekontaminacji 
zarejestrowanych urządzeń  
oraz projektów 
gromadzenia i 
unieszkodliwiania 
urządzeń zawierających 
PCB 

2008-2015 Urząd 
Wojewódzki, 
Starostwo 

Ze względu na znikomą ilość 
zidentyfikowanych odpadów 
programu nie wykonujemy. 

4. Inwentaryzacja urządzeń 
lub instalacji, w których 
były lub są wykorzystane 
PCB 

2004 Urząd 
Wojewódzki, 
Starostwo 

Realizowane na bieŜąco, w 
miarę dostępu informacji. 

5. Opracowanie 
wojewódzkiego, 
powiatowych i gminnych 
planów ochrony przed 
szkodliwością azbestu i 
programu usuwania 
wyrobów zawierających 
azbest 

2004 - 2005 Urząd 
Wojewódzki, 
Starostwo, 
gminy 

W trakcie realizacji. 

6. Utworzenie na poziomie 
wojewódzkim baz 
informacyjnych 
zawierających dane 
dotyczące ilości i miejsc 
występowania azbestu 
oraz odpadów 
pochodzenia zwierzęcego 
SRM i padłych  zwierząt 
HRM 

2004 Urząd 
Wojewódzki, 
Starostwo,  
Gminy 

W trakcie realizacji. 

7.  Informacja w mediach nt. 
szkodliwości azbestu, 
postępowania z 
materiałami zawierającymi 
azbest oraz sposobu ich 
usuwania  

2004-2007 Urząd 
Wojewódzki, 
Starostwo,  
Gminy 

WyłoŜone ulotki. 
Wywieszone plakaty. 

8. Monitoring realizacji 
programu usuwania 
azbestu 

2006-2007 Urząd 
Wojewódzki, 
Starostwo,  
Gminy 

Prowadzony jest monitoring 
usuwania azbestu na terenie 
gmin, co uwidaczniają 
coroczne sprawozdania dla 
WIOŚ w Olsztynie. 

9. Zorganizowanie cyklu 
szkoleń dla uczestników 
procesu unieszkodliwiania 
odpadów PCB i azbestu 

2004-2007 Urząd 
Wojewódzki , 
Starostwo  
 

Ze względu na znikomą ilość 
zidentyfikowanych odpadów 
nie wykonano cyklu szkoleń. 

10. Zorganizowanie punktu 
konsultacyjnego dla 
posiadaczy odpadów 
zawierających PCB i 
azbest 

2004 Urząd 
Wojewódzki , 
Starostwo  
 

Dotychczas nie 
zorganizowano punktu 
konsultacyjnego. 
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11. Modernizacja 
niskosprawnych kotłowni 
lokalnych w celu redukcji 
emisji popiołów i  ŜuŜli 

2004-2015 Gminy Brak danych 

12. Oznakowanie urządzeń 
zawierających PCB w 
ilościach większych niŜ 
5dm3 

2004-2005 Przedsiębiorcy Brak danych 

          Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z gmin 
 
 

Zadania uzupełniające  wynikają ze sprawozdań opracowanych na podstawie  „Wytyczne oraz  

wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami” oraz Wytyczne i wzory 

sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami” przedstawia tabela 35. 

 

TABELA 35.  Inne zadania (uzupełniające) wynikające ze sprawozdań z realizacji „Planu 
Gospodarki Odpadami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2008-2011”  

 

Zadania 
Termin realizacji Zaawansowanie 

Przebieg procesów uchwalania 
nowych regulaminów 
utrzymania czystości i porządku 
w gminach na terenie powiatu: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Gmina Miejska Kętrzyn  
 

11 kwietnia 2006 r. Zatwierdzono Uchwałą  Rady Miejskiej w 
Kętrzynie Nr LXVIII/420/06 z dnia 11 kwietnia 
2006 r.    

Miasto i Gmina Korsze 24 luty 2006 r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Miejskiej w 
Korszach Nr XXXVII/232/06 z dnia 24 luty 2006 
r. 

Gmina Reszel 28 grudnia 2005 r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Gminy Reszel Nr 
XXXVII/212/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. 

Gmina Srokowo 28 kwietnia 2006 r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Gminy Srokowo Nr 
XLVII/192/06  z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

Gmina Barciany 26 listopad 2004 r.  Zatwierdzono Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr 
XVIII/120/04  z dnia 26 listopada  2004 r. 

Gmina Kętrzyn 19 września 2007 r.  Zatwierdzono Uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr 
XI//2007  z dnia 19 września  2007 r. 

Określenie wymagań jakie 
powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o 
zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie 
odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości: 
 
 
- Gmina Miejska Kętrzyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 kwietnia 2006 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Burmistrza Nr 95/06 z dnia 11 
kwietnia 2006 r. 
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- Gmina Korsze 23 marca 2007 r. Zarządzenie Burmistrza Nr 36/07 z dnia 23 marca 
2007 r. 

Utworzenie ewidencji umów 
zawartych na odbieranie 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości: 
 
 

2004-2007 
 
 
 
 
 
 
 

Gmin Miejska Kętrzyn, Gmina Korsze utworzyła 
ewidencję umów, która jest sukcesywnie 
uzupełniana. 
 
Pozostałe gminy są w trakcie realizacji. 
 
 
 
 

Utworzenie bazy danych 
dotyczące punktów zbierania 
zuŜytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego: 
 
 

 
2004-2007 
 
 
 
 
 

Gmina Miejska Kętrzyn adresy punktów 
zamieściła  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Dane te są 
sukcesywnie uzupełniane. 
 
Pozostałe gminy nie mają utworzonych punktów, 
odpady zbierają jednostki wywozowe. 
 
 
 

System selektywnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych 
 

 
2004-2007 

W trakcie realizacji 

Objęcie wszystkich 
mieszkańców powiatu 
zorganizowanym odbiorem 
odpadów komunalnych 

Działania 
krótkookresowe 
2004-2007 

W trakcie realizacji 

Przejęcie obowiązków od 
mieszkańców  przez gminy w 
trybie art. 6a ust.1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach 

 W trakcie realizacji 

Zakup pojemników do 
selektywnego gromadzenia 
odpadów 

Działanie ciągłe, 
pojemniki są 
kupowane 
sukcesywnie 

W trakcie realizacji.  

Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania odpadów na 
środowisko 

Działania ciągłe  W trakcie realizacji – rozbudowa systemu 
selektywnej zbiórki, likwidacja „dzikich” 
składowisk 

Podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

Działania ciągłe W trakcie realizacji – rozbudowa systemu 
selektywnej zbiórki, wydawanie warunków 
technicznych na korzystanie z infrastruktury  

Kontrola umów na odbieranie 
odpadów 

Działania ciągłe W trakcie realizacji 

Zapobieganie powstawaniu i 
likwidacji dzikich wysypisk 
śmieci 

 Dzikie wysypiska usuwane są na bieŜąco 

Stworzenie podstaw dla 
nowoczesnego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, 
zapewniających wzrost odzysku 
zmniejszającego ich masy 
unieszkodliwiania przez 
składowanie co najmniej o 30% 

Działania ciągłe W trakcie realizacji – poprzez zakupy 
inwestycyjne 
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do 2006 r. i o 75% do 2010 r. (w 
stosunku do 2000 r.) 
Objęcie zorganizowaną zbiórką 
odpadów wszystkich 
mieszkańców powiatu 

Działania ciągłe W trakcie realizacji 

Ograniczenie składowania 
osadów ściekowych na 
składowiskach 

Działania ciągłe W trakcie realizacji 

Dalsze udoskonalanie sfery 
gospodarki w powiecie 

Działania ciągłe W trakcie realizacji 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z gmin 
 
 
 
 
 

10.2.2 Działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne prowadzone w zakresie 
gospodarki odpadami 

 
 
1. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 
 
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie działalność w zakresie gospodarki odpadami i edukacji 

ekologicznej prowadzi od dość dawna. „Poprawa jakości środowiska poprzez edukację 

ekologiczną w szkołach oraz selektywną zbiórkę odpadów” jest głównym mottem naszego 

działania, które zainicjowane zostało w 2003 r. W pierwszym etapie projektu   ze środków  

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie dofinansowano  

gminom zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Skala realizowanego 

przedsięwzięcia przedkładała się na ilość selektywnie zebranych odpadów. Dzięki akcjom: 

Sprzątanie Świata, Sprzątanie Warmii i Mazur do naszych działań angaŜujemy dzieci i młodzieŜ.

  Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w 2003 r. zgłosiło do konkursu „Przyjaźni Środowisku” 

projekt pt. „Poprawa jakości środowiska poprzez edukację ekologiczną w szkołach oraz 

selektywną zbiórkę odpadów”. Patronem honorowym tego konkursu jest Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast Patronem Honorowym Kategorii „Promotor Ekologii”  jest 

Minister Edukacji Narodowej. 

 Za zgłoszony projekt tut. urząd otrzymał tytuł „Promotora Ekologii” w V Edycji Konkursu 

(2003 r.). Później w kolejnych latach otrzymywał dwukrotnie przedłuŜenie znaku „Promotor 

Ekologii” na lata 2005 i 2006. W styczniu 2007 r. w VIII Edycji Narodowego Konkursu 

Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” przyznany został Starostwu Powiatowemu w Kętrzynie 

tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii 2006” . 

Od 2004 r. corocznie przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie organizowany jest Festiwal 

Ekologiczny. Przewodnim hasłem festiwalu jest „Czysty Powiat”. Organizatorzy przez to 
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przedsięwzięcie chcą przybliŜyć ludziom symbol małej ojczyzny. Jest to miejsce, gdzie zaczyna się 

kaŜda edukacja. Tu takŜe najbardziej widoczne są jej skutki. Waga problemu związanego z ochroną 

środowiska, problemu którego nie moŜna rozwiązywać za pomocą ustaw i rozporządzeń, ale 

poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na najniŜszym szczeblu 

administracji. Społeczeństwo same z siebie musi dbać o swoje najbliŜsze otoczenie przestrzegając 

zasad dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska.  W związku z tym, głównym załoŜeniem 

festiwalu jest przybliŜenie dzieciom i młodzieŜy potrzeby dbałości o ten dom, bycia aktywnym i 

odpowiedzialnym za jego los, nawet poprzez zabawę, taką jak udział w festiwalu, który umoŜliwia  

poprzez sztukę przekazanie dzieciom i młodzieŜy przesłania, Ŝe przyroda ma wewnętrzną wartość i 

zawsze powinna być przedmiotem naszej troski.  

I Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” odbył się w dniach 29-30 maja 2004 r. w Karolewie k. 

Kętrzyna. Dzieci uczestniczyły w czterech konkurencjach festiwalowych – przegląd piosenki, 

przegląd kabaretu, fotografia i plakat. W sumie czynny udział wzięło ok. 600 dzieci. Dodatkowo 

zorganizowane zostały konkursy z malowania na szkle, z wiedzy ekologicznej oraz bezpiecznej 

jazdy rowerem.    

Kontynuacją przedsięwzięcia był zorganizowany w dniach 3-4 czerwca 2005 r. II Festiwal 

Ekologiczny. W konkursach piosenki i kabaretu brało udział około 500 dzieci i młodzieŜy. Oprócz 

tego przed festiwalem rozstrzygnięto pozostałe konkursy:  

- plastyczny „Środowisko moich marzeń” oraz 

- fotograficzny „Co piszczy w trawie”.  

Wpłynęło wówczas ponad 100 prac z powiatów zgłoszonych do udziału w festiwalu. Hasłem 

przewodnim festiwalu  równieŜ był „Czysty Powiat”.       

W dniach 3-4 czerwca 2006 r. w Karolewie odbył się III Festiwal Ekologiczny „Czysty 

Powiat”. Udział wzięły dzieci i młodzieŜ z terenu powiatu kętrzyńskiego, ale nie tylko. Swoją 

obecnością zaszczyciły nas delegacje z powiatów: olsztyńskiego, oleckiego, jak równieŜ z 

powiatów z poza województwa warmińskiego: bełchatowskiego i wysokomazowieckiego. Dzieci 

uczestniczyły w czterech konkurencjach festiwalowych – przegląd piosenki, przegląd kabaretu, 

fotografia i plakat. Zostały zorganizowane konkursy „Malowanie na szkle”, z wiedzy ekologicznej 

oraz „Bezpiecznej jazdy rowerem. Ponadto Szkoła Podstawowa w Kwiecewie zorganizowała pokaz 

moŜliwości wykorzystania makulatury do robienia figurek. Dodatkowe atrakcje zapewniali równieŜ 

Państwowa Powiatowa StraŜ PoŜarna, Warmińsko-Mazurski Oddział StraŜy Granicznej w 

Kętrzynie oraz Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Kętrzynie.                  

IV Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” odbył się 26 maja 2007 r. w Kętrzynie na Placu 

przy ul. Kajki w Kętrzynie. W ramach festiwalu odbyły się konkursy : fotograficzny „Przyjaźni 

środowisku”, plastyczny „Ziemia naszym wspólnym domem”, przegląd piosenki ekologicznej oraz 
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kabareton ekologiczny. Przesłano 54 prac plastycznych i 30 fotograficznych. Do udziału w piosence 

oraz kabaretonie chęć udziału zgłosiło 17 szkół podstawowych , 9 szkół gimnazjalnych, Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Świętajnie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Kętrzynie. Ogółem wystąpiło 430 dzieci. Swoje osiągnięcia, głównie z dziedziny ochrony 

środowiska przygotowali: Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych w Warszawie, Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie, Nadleśnictwo Srokowo, Nadleśnictwo Mrągowo, 

Nadleśnictwo Strzałowo, PGK „Komunalnik” w Kętrzynie, Powiatowa StraŜ PoŜarna w Kętrzynie, 

Szkoła Podstawowa w Kwiecewie. Festiwal ponownie umoŜliwił dzieciom i młodzieŜy przekazanie 

przez sztukę przesłania, Ŝe otaczająca nas przyroda ma wewnętrzną wartość i powinna być 

przedmiotem naszej troski. 

              Festiwal Ekologiczny ma juŜ swoją tradycję i stałe miejsce w kalendarzu imprez powiatu 

kętrzyńskiego. To bardzo dobrze, Ŝe młodzi ekolodzy cenią sobie wartości przyrodnicze naszego 

otoczenia, śmiech, taniec i piosenkę. Uczestnicy oraz publiczność dowiadują się jak Ŝyć 

ekologicznie. Co robić aby produkować mniej odpadów, gazów cieplarnianych i innych substancji 

szkodliwych dla środowiska naturalnego.     

 PoniŜej w tabelach 36-44 przedstawiono działania inwestycyjne i nieinewstycyjne 

realizowane lub zrealizowane w zakresie gospodarki odpadami oraz poniesione koszta w tym 

zakresie.  

 
TABELA 36. Działania nieinwestycyjne realizowane lub zrealizowane w zakresie gospodarki 
odpadami dofinansowywane przez Powiatowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kętrzynie  w latach 2004-2007 
Lp Zadanie Termin 

realizacji/data 
zakończenia 
inwestycji 

Wykonawca Koszt 
całkowity 
[tys. zł] 

Procent 
zaawansow
ania 
realizacji 
na  

Źródła 

finansowania  

1. Działania edukacyjne 
dzieci i młodzieŜy  

2004 -2007 
 
 
 

ZHP, Szkoły 
Podstawowe, 
Fundacja 
RECAL, gminy 

10, 955 – 
2004 r. 
2,95 – 2005 r. 
5,89 – 2006 r. 
2,8 – 2007 r. 
 

 PFOŚiGW 

2. Akcje Sprzątanie 
Świata 
Dzień Ziemi  

IV IX kaŜdego 
roku 

Starostwo 
Powiatowe w 
Kętrzynie 

3,42 W toku Brak danych 

3. Dofinansowanie 
likwidacji mogilnika 
w Sińcu 

2007 r.  Urząd 
Marszałkowski 
w Olsztynie 

Brak danych  PFOŚiGW w 
Kętrzynie -10 000,00 
zł 

4. Festiwal 
Ekologiczny „Czysty 
Powiat” 

2004- 2007 Starostwo 
Powiatowe w 
Kętrzynie 

2004- 52,32, 
2005 – 53,73, 
2006 – 49,86, 
2007 – 50,06 

 Środki własne, 
PFOŚiGW w 
Kętrzynie , 
WFOSiGW w 
Olsztynie, 
 

Źródło: Opracowanie własne  
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2. Gmina Miejska Kętrzyn 

TABELA 37. Działania inwestycyjne realizowane lub zrealizowane zadania w zakresie 
gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn  w latach 2003-2007 
Lp Zadanie Termin 

realizacji/data 
zakończenia 
inwestycji 

Wykonawca Koszt 
całkowity 
[tys. zł] 

Procent 
zaawansow
ania 
realizacji 
na  

Źródła 

finansowania  

1. Selektywna zbiórka 
odpadów w 
zintegrowanym 
systemie gospodarki 
odpadami stałymi – 
adaptacja punktu 
sortowania odpadów 

2003 r. PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

5,0 100% Środki własne Spółki 

2. Zakup pojemników 
do selektywnej 
zbiórki odpadów  

2003 r. PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

61,0 100% 20 tys. środki własne 
Spółki  
41 tys. PFOŚiGW w 
Kętrzynie 

3. Zakup Ŝurawia 
samochodowego z 
zabudowaniem na 
podwoziu Star 
hakowiec 

2004 r.  PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

66,0 100% WFOŚiGW w 
Olsztynie 

4. Zakup zamiatarki z 
urządzeniem 
zasysającym oraz 
myjąco-odkaŜającym 

2004 r. PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

150,0 100% WFOŚiGW w 
Olsztynie 

5. Adaptacja 
pomieszczenia do 
gromadzenia baterii 

2004 r.  PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

5,0 100% środki własne spółki 

6. Zakup pojemników 
do selektywnej  
zbiórki  

2004 r.  PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

162,8 100% 65 800 zł środki 
własne Spółki 
60 000 zł GFOŚ 
37 000 PFOŚiGW w 
Kętrzynie 

7. Zakup samochodu 
specjalnego do 
selektywnego 
zbierania odpadów 

2005 r.  PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

350,0 100% 269 000 zł środki 
własne Spółki 
81 000 zł WFOŚiGW 
w Olsztynie 

8. Zakup pojemników 
do selektywnej 
zbiórki odpadów 

2005 r.  PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

30,6 100% Gmina Miejska 
Kętrzyn - aport 

9. Zakup prasy 
komorowej do 
odpadów 

2006 r.  PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

91,5 100% Gmina Miejska 
Kętrzyn - aport 

10. Zakup 
prasokontenera 

2006 r. PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

70,0 100% Gmina Miejska 
Kętrzyn 

Źródło: Dane z Gminy Miejskiej Kętrzyn 
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TABELA 38. Działania nieinwestycyjne realizowane lub zrealizowane w zakresie gospodarki 
odpadami na terenie Gminy miejskiej Kętrzyn w latach 2003-2006 
Lp Zadanie Termin 

realizacji/data 
zakończenia 
inwestycji 

Wykonawca Koszt 
całkowity 
[tys. zł] 

Procent 
zaawansow
ania 
realizacji 
na  

Źródła 

finansowania  

1. Edukacyjny program 
w zakresie 
selektywnej zbiórki 
odpadów 

Na bieŜąco PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

7,5 w toku Środki własne Spółki 
GFOŚiGW 

2. Akcje Sprzątanie 
Świata 
Dzień Ziemi  

IV IX kaŜdego 
roku 

PGK 
„Komunalnik” 
Sp. z o.o. w 
Kętrzynie 

Brak danych W toku Brak danych 

Źródło: Dane z Gminy Miejskiej Kętrzyn 
 

 

 

3.Gmina Korsze 

 

TABELA 39. Działania inwestycyjne realizowane lub zrealizowane zadania w zakresie 
gospodarki odpadami na terenie Gminy Korsze  w latach 2003-2007 
Lp Zadanie Termin 

realizacji/data 
zakończenia 
inwestycji 

Wykonawca Koszt 
całkowity 
[tys. zł] 

Procent 
zaawansow
ania 
realizacji 
na 
31.12.2006 

Źródła 

finansowania  

1. Zakup pojemników 
do selektywnej 
zbiórki  odpadów 

29.09.2005 WIKOM 
Wodociągi i 
Oczyszczanie 
Miasta Sp. z 
o.o. w 
Korszach 

200,00  PFOŚiGW w 
Kętrzynie 

Źródło: Opracowanie własne  
 

 

 

4. Gmina Reszel 

 

TABELA 40. Działania inwestycyjne realizowane lub zrealizowane zadania w zakresie 
gospodarki odpadami na terenie Gminy Reszel  w latach 2003-2007 
Lp Zadanie Termin 

realizacji/data 
zakończenia 
inwestycji 

Wykonawca Koszt 
całkowity 
[tys. zł] 

Procent 
zaawansow
ania 
realizacji 
na 
31.12.2006 

Źródła 

finansowania  
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1. Kompaktor na 
wysypisko 

2002/2003 - 428,772 100% Środki własne 

2. GPOŚ dla Reszla  2005 EkoInfra 8,0 100% GFOŚiGW 
3. Likwidacja dzikiego 

wysypiska 
2004  0,151 100% GFOŚiGW 

4. Nadbudowa do 
śmieciarki 

2004  125,0 100% Środki własne 

5. WdroŜenie systemu 
zbiórki i 
gromadzenia 
odpadów dla 100% 
mieszkańców: 
Koszt zakupu 
pojemników na 
odpady komunalne 

2004 r. 
2005 r.  
2006 r.  

Zakład Usług 
Komunalnych 
Sp. z o.o. w 
Reszlu 

6, 74 
1, 00 
8, 5 

b. d. Środki własne 
Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z 
o.o. w Reszlu 

6. Zorganizowanie 
Gminnych Punktów 
Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych 
GPZON 
(wydzielenie terenu, 
zakup pojemników i 
kontenerów) 

2004-2007 Zakład Usług 
Komunalnych 
Sp. z o.o. w 
Reszlu 

5, 124 b. d. Środki własne 
Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z 
o.o. w Reszlu 

Źródło: Dane z Gminy Reszel 
 

 
TABELA 41. Działania nieinwestycyjne realizowane lub zrealizowane w zakresie gospodarki 
odpadami na terenie Gminy Reszel w latach 2003-2007 
Lp Zadanie Termin 

realizacji/data 
zakończenia 
inwestycji 

Wykonawca Koszt 
całkowity 
[tys. zł] 

Procent 
zaawansow
ania 
realizacji 
na  

Źródła 

finansowania  

1. Opracowanie i 
uchwalenie 
Gminnego Planu 
Gospodarki 
Odpadami  

27 kwietnia 2006 
r. 

Gmina Reszel 7 320,00 100% Środki własne, 
Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska 

2. Propagowanie 
kompostowania 
odpadów 
komunalnych 
organicznych  

2004-2007 Gmina Reszel 1 500,00 - Środki własne, 
Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska 

3. Uporządkowanie 
pojawiających się 
okresowo miejsc 
nielegalnego 
gromadzenia 
odpadów (głównie 
odpady budowlane) 

2004-2007 Gmina Reszel 151,00 
 

- Środki własne, 
Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska 

4. Kampania 
edukacyjno- 
informacyjna mająca 
promować 
selektywną zbiórkę 
odpadów 
komunalnych w 
społeczeństwie, 
akcje edukacyjne 
dzieci i młodzieŜy 

2004-2007 Gmina Reszel 6 792,90 - Środki własne, 
Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska 
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Źródło: Dane z Gminy Reszel 
5. Gmina Srokowo 

 Brak działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2007. 

 

6. Gmina Barciany 

 

TABELA 42. Działania inwestycyjne realizowane lub zrealizowane zadania w zakresie 
gospodarki odpadami dofinansowywane przez Powiatowy Fundusz ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kętrzynie  w latach 2004-2007 
 

Lp Zadanie Termin 
realizacji/data 
zakończenia 
inwestycji 

Wykonawca Koszt 
całkowity 
[tys. zł] 

Procent 
zaawansow
ania 
realizacji 
na 
31.12.2006 

Źródła 

finansowania  

1. Zakup samochodu do 
wywozu śmieci, z 
przeznaczeniem do 
zbiórki selektywnej 
odpadów 
komunalnych 

16.08.2004 r. Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej 
w Barcianach 

40, 60 100% Środki własne- 
26000, PFOŚiGW w 
Kętrzynie-20 000 zł 

2. Zakup pojemników 
do selektywnej 
zbiórki  odpadów 

2005 r.  Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej 
w Barcianach 

13,176 b. d. Środki własne- 6676 
zł PFOŚiGW w 
Kętrzynie- 6500 zł 

Źródło: Dane z Gminy Barciany 

 

 

7.Gmina Kętrzyn 

 

TABELA 43. Działania inwestycyjne realizowane lub zrealizowane zadania w zakresie 
gospodarki odpadami na terenie Gminy Kętrzyn  w latach 2003-2007 
Lp Zadanie Termin 

realizacji/data 
zakończenia 
inwestycji 

Wykonawca Koszt 
całkowity 
[tys. zł] 

Procent 
zaawansow
ania 
realizacji 
na 
31.12.2006 

Źródła 

finansowania  

1. Zakup pojemników 
do selektywnej 
zbiórki odpadów 

2005 r. Gmina Kętrzyn 3, 3416 b. d. Śroki własne  -1916 
zł, 
PFOŚiGW – 1500 zł 

Źródło: Dane z Gminy Kętrzyn 
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TABELA 44. Działania nieinwestycyjne realizowane lub zrealizowane w zakresie gospodarki 
odpadami na terenie Gminy Kętrzyn w latach 2003-2007 
Lp Zadanie Termin 

realizacji/data 
zakończenia 
inwestycji 

Wykonawca Koszt 
całkowity 
[tys. zł] 

Procent 
zaawansow
ania 
realizacji 
na  

Źródła finansowania  

1. Opracowanie i 
uchwalenie 
Gminnego Planu 
Gospodarki 
Odpadami  

27 kwietnia 2006 
r. 

Gmina Reszel 7 320,00 100% Środki własne, Gminny 
Fundusz Ochrony 
Środowiska 

2. Propagowanie 
kompostowania 
odpadów 
komunalnych 
organicznych  

2004-2007 Gmina Reszel 1 500,00 - Środki własne, Gminny 
Fundusz Ochrony 
Środowiska 

3. Uporządkowanie 
pojawiających się 
okresowo miejsc 
nielegalnego 
gromadzenia 
odpadów (głównie 
odpady budowlane) 

2004-2007 Gmina Reszel 151,00 
 

- Środki własne, Gminny 
Fundusz Ochrony 
Środowiska 

4. Kampania 
edukacyjno- 
informacyjna mająca 
promować 
selektywną zbiórkę 
odpadów 
komunalnych w 
społeczeństwie, 
akcje edukacyjne 
dzieci i młodzieŜy 

2004-2007 Gmina Reszel 6 792,90  Środki własne, Gminny 
Fundusz Ochrony 
Środowiska 

Źródło: Dane z Gminy Kętrzyn 
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10.3 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DECYZJE (LATA 2002-2007) NA 
ZBIÓRKĘ, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, B ĘDĄCYCH W 
EWIDENCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W K ĘTRZYNIE 
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Lp. Data 
wydania 

Data 
waŜności 

Wnioskodawca Rodzaj odpadów Kod Uwagi 

1. 26-02-2002 28.02.2010 Jerzy Pyrka 
Artykuły Motoryzacyjne 
ul.Sikorskiego 41 
11 – 400 Kętrzyn 

1. ZuŜyte akumulatory ołowiowe 16 06 01* Zbieranie odpadów: ul. Sikorskiego 41, 
Kętrzyn 

2. 20-03-2002 31.03.2012 Hurtownia Produktów 
Naftowych „NAFTOL” 
Sp. z.o.o 
oddział Olsztyn 
ul. Gizewiusza 1, 
10 – 426 Olsztyn 

1. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 
2. Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
3. Filtry olejowe 

13 02 05* 
 
13 02 08* 
16 01 07* 

Zbieranie odpadów Powiat Kętrzyński 

3. 20-03-2002 21.03.2010 Artur śukowski 
PHU „ARTECH” 
Kruszewiec 21, 
gm. Kętrzyn 

1. ZuŜyte akumulatory ołowiowe 16 06 01* Zbieranie odpadów: 
Kruszewiec 21. 

4. 06-05-2002 30.04.2012 „ROMIX” Import – 
Eksport Roman 
Luchowski ul. 
Warmińska 20,  
11-440 Reszel 

1. śelazo i stal 
2. Mieszaniny metali 
3. Metale Ŝelazne (z kasowania pojazdów) 
4. Metale nieŜelazne (z kasowania pojazdów) 
5. Inne nie wymienione elementy 
6. Inne nie wymienione odpady 
7. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ  
wymienione w 16 02 15 
8. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
9. Cząstki i pyły Ŝelaza oraz jego stopów 
10. Odpady z toczenia i piłowania metali nieŜelaznych 
11. Odpady spawalnicze 
12. Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa upraw  
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa 
13. Inne nie wymienione odpady 
14. Miedź, brąz, mosiądz 
15. Aluminium 
16. Ołów 
17.Cynk 
18. Cyna 
19. Akumulatory ołowiowe 
20. Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w  
16 03 03, 16 03 80 
21. Opakowania ze szkła 

17 04 05 
17 04 07 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 22 
16 01 99 
16 02 16 
  
12 01 01 
12 01 02 
12 01 03 
12 01 13 
02 01 10 
 
12 01 99 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 06 
16 06 01* 
16 03 04 
 
15 01 07 

Zbieranie ul. Warmińska 20 i transport 
(cały kraj, oprócz niebezp.) 
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22. Opakowania z papieru i tektury 
23 Opakowania z metali 
24. Opakowania z tworzyw sztucznych 
25. Opakowania wielomateriałowe 
26. ZuŜyte opony 
27. Tworzywa sztuczne 
28. Szkło 
29.Tworzywa sztuczne 
30. Szkło  
31. Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem  
odlewania inne niŜ wymienione w 100905 
32. Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania 
 inne niŜ wymienione w 100907 
33.Wybrakowane wyroby Ŝeliwne 
34. Inne niewymienione odpady 
35. Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem  
odlewania inne niŜ wymienione w 101005 
36. Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania 

inne niŜ wymienione w 101007 
37. Inne niewymienione odpady 
38. ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy 
 niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych  
elementów 
39. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne bez 

substancji niebezpiecznych 
40. ZuŜyte katalizatory 
41. Papier i tektura 
42. Metale Ŝelazne 
43. Metale nieŜelazne 
44. Tworzywa sztuczne i guma 
45. Szkło 
46. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŜ 
wymienione w 19 12 11 
42. Odpady Ŝelaza i stali 
43. Odpady metali nieŜelaznych 
44. Kable niezanieczyszczone substancjami  
niebezpiecznymi 
45. Papier i tektura 
46. Szkło 
47. Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i  

15 01 01 
15 01 04 
15 01 02 
15 01 05 
16 01 03 
16 01 19 
16 01 20 
17 02 03 
17 02 02 
10 09 06 
 
10 09 08 
 
10 09 80 
10 09 99 
10 10 06 
 
10 10 08 
 
10 10 99 
16 01 06 
 
 
16 02 14 
 
16 08 01 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 1204 
19 12 05 
19 12 12 
 
 
19 10 01 
19 10 02 
17 04 11 
 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 33* 
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akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 
 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory  
zawierające te baterie  
 48. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  
niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 
49. Tworzywa sztuczne 
50. Metale 

 
 
 
20 01 36  
 
20 01 39 
20 01 40 

5. 12-08-2002 31.08.2012 Piotr Pietras 
„Skup i sprzedaŜ złomu” 
ul. Przemysłowa 3, 
11 – 400 Kętrzyn 

1. śelazo i stal 
2. Mieszaniny metali 
3. Miedź, brąz i mosiądz 
4. Aluminium 
5. Ołów 
6. Cynk 
7. Cyna 
8. Akumulatory ołowiowe 

17 04 05 
17 04 07 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 06 
16 06 01* 

Zbieranie (ul. Przemysłowa 3, Kętrzyn) 
i transport cały kraj) 
 
Zbieranie odpadów (j.w.) 

6. 28-08-2002 31.08.2012 Maria Dziuba 
P.P.H.U. „VICTORIA” 
ul. Powstańców 
Warszawy 6/27 
11 – 400 Kętrzyn 

1. śelazo i stal 
2. Mieszaniny metali 

17 04 05 
17 04 07 

Transport odpadów (cały kraj) 

7. 12-08-2002 31.08.2012 KOCH P.P.H.U 
ul. Rynkowa 16, 
11 – 400 Kętrzyn 

1. Folia polietylenowa 17 02 03 Odzysk (ul. Rynkowa 16, Kętrzyn) 

8. 09-09-2002 30.09.2012 Krzysztof Sienkiewicz  
Skup Złomu „Magnez” 
ul. Świerkowa 112 
11 – 400 Kętrzyn 

1. śelazo i stal 
2. Mieszaniny metali 
3. Miedź, brąz, mosiądz 
4. Aluminium 
5. Ołów 
6. Cynk 
7. Cyna 
8. Opakowania ze szkła 
9. Opakowania z papieru i tektury 
10. Akumulatory ołowiowe 
11. Metale Ŝelazne (z kasowania pojazdów) 
12. Metale nieŜelazne (z kasowania pojazdów) 
13. Inne nie wymienione elementy 
14. Inne nie wymienione odpady 
15. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 

wymienione w 16 02 15 
16. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
17. Cząstki i pyły Ŝelaza i jego stopów 

17 04 05 
17 04 07 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 06 
15 01 07 
15 01 01 
16 06 01* 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 22 
16 01 99 
16 02 16 
 
12 01 01 
12 01 02 

Zbieranie (ul. Sikorskiego 70 w 
Kętrzynie oraz ul. Dworcowa 1 w 
Kętrzynie i transport (cały kraj z 
wyłączeniem 160601)odpadów. 
Dodatkowy punkt zbiórki: 
ul Dworcowa 19 w Kętrzynie(zm.. WR 
7644-56/03 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2008-2011 

          
 

130

18. Odpady z toczenia i piłowania metali nieŜelaznych 
19. Odpady spawalnicze 
20. Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa upraw  
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa 
21. Inne nie wymienione odpady 
22. Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 

03 03, 16 03 80 
23. Opakowania z metali 
24. Opakowania z tworzyw sztucznych 
25. Opakowania wielomateriałowe 
26. ZuŜyte lub nie nadające się do uŜytkowania pojazdy 
nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych 
elementów 
27. ZuŜyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne bez 
substancji niebezpiecznych 
28. ZuŜyte katalizatory 
29. Papier i tektura 
30. Metale Ŝelazne 
31. Metale nieŜelazne 
32. Tworzywa sztuczne i guma 
33. Szkło 
34. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŜ 
wymienione w 19 12 11 
35. Odpady Ŝelaza i stali 
36. Odpady metali nieŜelaznych 
37. Kable niezanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 
38. Papier i tektura 
39. Szkło 
40. Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 
16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 
41. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
42. Tworzywa sztuczne 
43. Metale 

12 01 03 
12 01 13 
02 01 10 
 
12 01 99 
16 03 04 
 
15 01 04 
15 01 02 
15 01 05 
16 01 06 
 
 
16 02 14 
 
16 08 01 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 
19 12 12 
 
 
19 10 01 
19 10 02 
17 04 11 
 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 33*  
 
 
 
20 01 36  
 
20 01 39 
20 01 40 

9. 18-09-2002 30.09.2012 Maria Sienkiewicz  
Skup Złomu „Metalika” 
ul Świerkowa 112 

1. śelazo i stal 
2. Mieszaniny metali 
3. Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 05 
17 04 07 
17 04 01 

Zbieranie odpadów ul. Dworcowa 1 w 
Kętrzynie 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2008-2011 

          
 

131

11 – 400 Kętrzyn 4. Aluminium 
5. Ołów 
6. Cynk 
7. Cyna 
8. Opakowania ze szkła 
9. Opakowania z papieru i tektury 
10. Metale Ŝelazne (z kasowania pojazdów) 
11. Metale nieŜelazne (z kasowania pojazdów) 
12. Inne nie wymienione elementy 
13. Inne nie wymienione odpady 
14. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ  
wymienione w 16 02 15 
15. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
16. Cząstki i pyły Ŝelaza i jego stopów 
17. Odpady z toczenia i piłowania metali nieŜelaznych 
18. Odpady spawalnicze 
19. Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa upraw  
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa 
20. Inne niewymienione odpady 
21. Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 

03 03, 16 03 80 
22 Opakowania z metali 
23. Opakowania z tworzyw sztucznych 
24. Opakowania wielomateriałowe 
25. ZuŜyte lub nie nadające się do uŜytkowania pojazdy  
nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych  
elementów 
26. ZuŜyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne bez 
 substancji niebezpiecznych 
27. ZuŜyte katalizatory 
28. Papier i tektura 
29. Metale Ŝelazne 
30. Metale nieŜelazne 
31. Tworzywa sztuczne i guma 
32. Szkło 
33. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i  
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŜ  
wymienione w 19 12 11 
34. Odpady Ŝelaza i stali 
35. Odpady metali nieŜelaznych 
36. Kable niezanieczyszczone substancjami 

17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 06 
15 01 07 
15 01 01 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 22 
16 01 99 
16 02 16 
 
12 01 01 
12 01 02 
12 01 03 
12 01 13 
02 01 10 
 
12 01 99 
16 03 04 
 
15 01 04 
15 01 02 
15 01 05 
16 01 06 
 
 
16 02 14 
 
16 08 01 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 
19 12 12 
 
 
19 10 01 
19 10 02 
17 04 11 
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 niebezpiecznymi 
37. Papier i tektura 
38. Szkło 
39. Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 
16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 
40. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
41. Tworzywa sztuczne 
42. Metale 

 
20 0101; 
20 0102; 
20 0133*;  
 
 
 
20 0136;  
 
20 0139; 
20 0140 

10. 09-10-2002 31.10.2012 Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z.o.o 
ul. Kolejowa 8a 
11 – 440 Reszel 

1. Opakowania z papieru i tektury 
2. Opakowania z tworzyw sztucznych 
3. Opakowania z drewna 
4. Opakowania z metali 
5. Opakowania wielomateriałowe 
6. Zmieszane odpady opakowaniowe 
7.Opakowania ze szkła 
8. Opakowania z tekstyliów 
9. Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 
 makulatury i tektury 
10. Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone 
 do recyklingu 
11. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 
 rtęć 
12. Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i  
akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 
 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory  
zawierające te baterie  
13. śuŜle odlewnicze 
14. Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania 
15. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i  
remontów 
16. Odpady z wykańczania i inne niŜ wymienione w 04 
 02 14 
17. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 
18. Odpady z oczyszczalni ścieków – skratki  
Oraz: grupa 19,03 (50 Mg/a), 10 i 17 
(których nie poddano odzyskowi), - z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
03 03 07 
 
03 03 08 
 
20 01 21* 
 
20 01 33* 
 
 
 
10 09 03 
10 09 08 
17 01 01 
 
04 02 15 
 
19 08 05 
19 08 01 

Zbieranie ul Racławicka3 – teren 
Spółdzielni Usług Rolniczych w 
Reszla)i transport odpadów. 
Zbieranie odpadów ul.Kolejowa 8a-jako 
Punkt Czasowego Gromadzenia 
Odpadów Niebezpiecznych 
Odzysk (wykorzystanie na składowisku, 
do utwardzania dróg, itp.) i transport 
Unieszkodliwianie i 
transport(składowisko w Worpławkach, 
gm. Reszel) 

11. 10-03-2003 28.02.2013 Jacek Borzuchowski 1. Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 02 01 04 Zbieranie (Pręgowo 15) i transport cały 
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Pręgowo 15 
gm. Kętrzyn 11-400 

 opakowań 
2. Inne nie wymienione odpady 
3. Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki 
 makulatury i tektury 
4. Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone  
do recyklingu 
5. Odpady z tworzyw sztucznych 
6. Opakowania z papieru i tektury 
7. Opakowania z tworzyw sztucznych 
8. Opakowania z metali 
9. Opakowania wielomateriałowe 
10. Zmieszane odpady opakowaniowe 
11. Opakowania ze szkła 
12. Opakowania z tekstyliów 
13. Szkło 
14. Tworzywa sztuczne 
15. Miedź, brąz, mosiądz 
16. Aluminium 
17. Ołów 
18.Cynk 
19. śelazo i stal 
20. Cyna 
21. Mieszaniny metali 
22. Kable inne niŜ wymienione w 170410 
23. Papier i tektura 
24. Metale Ŝelazne 
25. Metale nieŜelazne 
26. Tworzywa sztuczne i guma 
27. Szkło 
28.Papier i tektura 
29. Szkło 
30. Tworzywa sztuczne 
31. Metale 
32. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 
33. Gleba i ziemia, w tym kamienie  

 
02 01 99 
03 03 07 
 
03 03 08 
 
07 02 13 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
17 02 02 
17 02 03 
17 04  01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 39 
20 01 40 
20 01 99  
 
20 02 02 

kraj) 

12. 13-02-2003 31.01.2013 Handel Obwoźny 
Hurtowy i Detaliczny, 
Usługi Transportowe,  
Roman Kietliński 
Robawy 27, gm. Reszel 

1. Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa i fornir inne  
niŜ wymienione w 03 01 04 
2. Odpady z kory i drewna  
3. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
4. Opakowania z papieru i tektury 

03 01 05 
 
03 01 01 
12 01 02 
15 01 01 

Zbieranie (Robawy 27) i transport (cały 
kraj) 
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11-440 5. Opakowania z metali 
6. Aluminium z odpadów z budowy, remontów i 

demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 

7. śelazo i stal 
8. Mieszaniny metali z odpadów z budowy, remontów i 

demontaŜu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 

9. Papier i tektura 
10. Metale Ŝelazne 
11. Metale nieŜelazne 
12. Tworzywa sztuczne i guma 
13. Szkło 
10. Metale 
11.Odpady z kory i korka 

15 01 04 
17 04 02 
 
 
17 04 05 
17 04 07 
 
 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 
20 01 40 
03 03 01 

13. 14-03-2003 31.08.2012 Piotr Pietras 
„Skup i sprzedaŜ złomu” 
ul. Przemysłowa 3, 
11 – 400 Kętrzyn 

1. Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa, upraw 
hydroponiczne, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
przetwórstwa Ŝywności 
2. Wybrakowane odpady Ŝeliwne 
3. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
4. Inne nie wymienione odpady z kształtowania oraz  
fiz. i chem. obróbki powierzchni metali i tworzyw 
sztucznych 
5. Opakowania z matali 
6. ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy 
niezawierajace cieczy i innych niebezpiecznych 
elementów 
7. Metale Ŝelazne 
8. Inne niewymienione odpady, z materiałów i 
elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
9. Złom Ŝelazny usunięty z popiołów paleniskowych 
10. Odpady Ŝelaza i stali z rozdrabniania odpadów 
zawierających metale 
11. Metale Ŝelazne z mechanicznej obróbki odpadów 
12. Metale z odpadów komunalnych segregowanych i 
gromadzonych selektywnie (z wyjątkiem 15 01) 

02 01 10 
 
 
10 09 80 
12 01 01 
12 01 99 
 
 
15 01 04 
16 01 06 
 
 
16 01 17 
 
17 01 82 
19 01 02 
19 12 02 
 
19 12 02 
20 01 40 

Zmiana decyzji   
WR 7644 -39/02 

14. 03-04-2003 31.03.2013 „ Wyrób Opakowań z 
Tektury”  
ul Dworcowa 1,  
11-400 Kętrzyn 

1. Papier i tektura 
2. Opakowania z papieru i tektury 
3. Papier i tektura z mechanicznej obróbki odpadów 
4. Odpady z sortowania papieru i tektury 

20 01 01 
15 01 01 
19 12 01 
03 03 08 

Zbieranie ul. Dworcowa 1 

15. 20-06-2003 31.05.2013 PPHU „Beata – 1. Opakowania z tworzyw sztucznych (folia 15 01 02 Umorzono postępowanie 
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Recykling” 
ul. Rynkowa 22, Kętrzyn 

polietylenowa). 

16. 15-07-2003 30.06.2013 „Wyrób opakowań z 
Tektury” 
ul. Dworcowa 1, Kętrzyn 

1. Papier i tektura 
2. Opakowania z papieru i tektury 
3. Papier i tektura z mechanicznej obróbki odpadów 
4. Odpady z sortowania papieru i tektury 

20 01 01 
15 01 01 
19 12 01 
03 03 08 

Transport cały kraj 

17. 11-09-2003 31.08.2013 PPHU „PROFES”  
Roman Majewski 
ul .Kołłątaja 1b/11  
w Toruniu 

1. Inne niewymienione odpady (włóknina puszysta 
meblarska, włóknina termozgrzewalna HL) 
2. Odpady z tworzyw sztucznych (z pianki 
poliuretanowej eterowej) 

03 01 99 
 
07 02 13 

Odzysk (ul Jagiełły 3 w Kętrzynie) 

18. 06-11-2003 30.09.2013 PPHU „WIST” Henryk 
Sperski ul. Piaskowa 6 w 
Ornecie 

1. Opakowania z papieru i tektury 
2. Opakowania z tworzyw sztucznych 
3. Papier i tektura 
4. śelazo i stal 
5. Aluminium 
6. Miedź, brąz, mosiądz 
7. Cynk 
8. Mieszaniny metali 
9. Tworzywa sztuczne 
10. Tworzywa sztuczne 
11. Tworzywa sztuczne 
12. Odpady z tworzyw sztucznych 
13. Tworzywa sztuczne i guma 
14. Opakowania ze szkła 
15. Baterie i akumulatory ołowiowe 

15 01 01 
15 01 02 
19 12 01 
17 04 05 
17 04 02 
17 04 01 
17 04 04 
17 04 07 
17 02 03 
16 01 19 
20 01 39 
07 02 13 
19 12 04 
15 01 07 
16 06 01 

Zbieranie(ul Dworcowa 12 w 
Kętrzynie) 

19. 13-11-2003 31.10.2013 Ryszard Roguszko 
ul. Polna 7, 
11-43 Korsze 

1. śelazo i stal 
2. Mieszaniny metali 
3. Metale Ŝelazne (z kasowania pojazdów) 
4. Metale nieŜelazne(z kasowania pojazdów) 
5. Inne niewymienione elementy 
6. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 

17 04 05 
17 04 07 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 22 
12 01 01 

Zbieranie (ul. Wojska Polskiego 43 w 
Korszach) 

20. 04-11-2003 31.10.2013 Ceramika ŁęŜany 
Krasińscy Sp. J. ul. 
Związkowa 13 w 
Warszawie Zakład 
Produkcyjny w ŁęŜanach 

1. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i  
fornir inne niŜ wymienione w 03 01 04 
2. śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z  
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04) 
3. Popioły lotne z węgla 

03 01 05 
 
10 01 01 
 
 
10 01 02 

Odzysk 

21. 21-11-2003 30.09.2013 Piotr Mączyński 
ul. Mazurska 19 w 
Kętrzynie 

1. śelazo i stal 
2. Mieszaniny metali 
3. Metale Ŝelazne (z kasowania pojazdów) 
4. Metale nieŜelazne(z kasowania pojazdów) 

17 04 05 
17 04 07 
16 01 18 
16 01 17 

Zbieranie 
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5. Inne niewymienione elementy 
6. Inne niewymienione odpady 
7. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 

wymienione w 16 02 15 
8. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
9. Odpady z toczenia i piłowania metali nieŜelaznych 
10. Odpady spawalnicze 
11. Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa upraw  
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa 
12. Inne niewymienione odpady 
13. Miedź, brąz, mosiądz 
14. Aluminium 
15. Ołów 
16. Cynk 
17. Cyna 
18. Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 

03 03, 16 03 80 
19. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 
20. ZuŜyte katalizatory 
21. Opady z Ŝelaza i stali z rozdrabniania odpadów 
 zawierających metale 
22. Odpady metali nieŜelaznych z rozdrabniania  
odpadów zawierających metale 
23. Kable niezanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 
24. Metale Ŝelazne 
25. Metale nieŜelazne 
26. Tworzywa sztuczne i guma 
27. Szkło 

16 01 22 
16 01 99 
16 02 16 
  
12 01 01 
12 01 03 
12 01 13 
02 01 10 
 
12 01 99 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 06 
16 03 04 
 
16 02 14 
 
16 08 01 
19 10 01 
 
19 10 02 
 
17 04 11 
 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04  
19 12 05 

22. 18-11-2003 30.09.2013 PPH DIZAR Zbigniew 
Drabent, Robawy 23, 11-
440 Reszel 

1. śelazo i stal 
2. Mieszaniny metali 
3. Metale Ŝelazne (z kasowania pojazdów) 
4. Metale nieŜelazne(z kasowania pojazdów) 
5. Inne niewymienione elementy 
6. Inne niewymienione odpady 
7. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 

wymienione w 160215 
8. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
9. Cząstki i pyły Ŝelaza i jego stopów 
10. Odpady z toczenia i piłowania metali nieŜelaznych 

170405 
17 04 07 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 22 
16 01 99 
16 02 16 
 
12 01 01 
12 01 02 
12 01 03 

Zbieranie i transport 
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11. Odpady spawalnicze 
12. Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa upraw 
 hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa 
13. Inne niewymienione odpady 
14. Miedź, brąz, mosiądz 
15. Aluminium 
16. Ołów 
17. Cynk 
18. Cyna 
19. Akumulatory ołowiowe 
20. Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 

03 03, 16 03 80 
21. Opakowania ze szkła 
22. Opakowania z papieru i tektury 
23. Opakowania z metali 
24. Opakowania z tworzyw sztucznych 
25. Opakowania wielomateriałowe 
26. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  
niŜ wymienine w 160209 do 160213 
27. ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy  
niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych  
elementów 
28. ZuŜyte katalizatory 
29. Odpady z Ŝelaza i stali z rozdrabniania odpadów  
zawierających metale 
30.Odpady z metali nieŜelaznych z rozdrabniania 
 odpadów zawierających metale 
31. Kable niezanieczyszczone substancjami  
niebezpiecznymi 
32. Metale Ŝelazne 
33. Metale nieŜelazne 
34. Tworzywa sztuczne i guma 
35. Szkło 
36. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i  
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŜ  
wymienione w 19 12 11 
37.  Papier i tektura  
38. Szkło 
39. Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i  
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 
 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory  

12 01 13 
02 01 10 
 
12 01 99 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 06 
16 06 01* 
16 03 04 
 
15 01 07 
15 01 01 
15 01 04 
15 01 02 
15 01 05 
16 02 14 
 
16 01 06 
 
 
16 08 01 
19 10 01 
 
19 10 02 
 
17 04 11 
 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04  
19 12 05 
19 12 12 
 
 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 33* 
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zawierające te baterie 
40. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  
niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
41. Tworzywa sztuczne 
42. Metale 
43. Odpady z proszków powlekających  
44. Odpady z odtłuszczania inne niŜ wymienione w  
11 01 13 
45. Odpady spawalnicze 
46. Odpady poszlifierskie 
47. ZuŜyte materiały szlifierskie 
48. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do  
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne  
niŜ wymienione w 150202 
49. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i  
remontów 
50. Gruz ceglany 
51. Odpady z remontów dróg i przebudowy dróg 
52. Odpady drewna z budowy z budowy, remontów i  
demontaŜu obiektów budowlanych i infrastruktury  
drogowej 
53. Odpady ze szkła z budowy z budowy, remontów i  
demontaŜu obiektów budowlanych i infrastruktury  
drogowej 
54. Tworzywa sztuczne z budowy z budowy, remontów 
 i demontaŜu obiektów budowlanych i infrastruktury  
drogowej 
55. Zmieszane odpady z budowy i remontów 
56. Szlamy z innego niŜ biologiczne oczyszczania  
ścieków przemysłowych inne niŜ wymienione w  
19 08 13 
57. Wybrakowane wyroby Ŝeliwne 
58. Szlamy z obróbki metali i inne niŜ wymienione w  
12 01 14 
59. ZuŜyte opony 
60. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

 
20 01 36 
 
20 01 39 
20 01 40 
08 02 01 
11 01 14 
 
12 01 13 
12 01 17 
12 01 21 
15 02 03 
 
 
17 01 01 
 
17 01 02 
17 01 81 
17 02 01 
 
 
17 02 02 
 
 
17 02 03 
 
 
17 09 04 
19 08 14 
 
 
10 09 80 
12 01 15 
 
16 01 03 
16 80 01 

23. 10-06-2004 31.08.2012 Piotr Piertas 
Skup i SprzedaŜ Złomu 
ul. Przemysłowa 3                                                                                                                                            
w Kętrzynie 

1. ZuŜyte opony 
2. Metale nieŜelazne ze zuŜytych lub nienadających się  
uŜytkowania pojazdów lub pochodzące z demontaŜu,  
przeglądu i konserwacji pojazdów. 
3. Tworzywa sztuczne ze zuŜytych lub nienadających  

16 01 03 
16 01 18 
 
 
16 01 19 

Zmiana decyzji WR 7644-15/03 
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się do uŜytkowania pojazdów lub pochodzące z  
demontaŜu, przeglądu i konserwacji pojazdów 
4. Szkło ze zuŜytych lub nienadających się do  
uŜytkowania pojazdów lub pochodzące z demontaŜu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów 

 
 
16 01 20 

24. 15-06-2004 31.05.2014 Kazimierz Sołomin 
„Usługi Przewozowe”  
ul. Łąkowa 9 w 
Kętrzynie 

1. Odpady kory i korka 
2. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa o 

fornir inne niŜ wymienione w 03 01 04 
3. Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niŜ 

wymienione w 03 01 80 
4. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
5. Inne niewymienione odpady 
6. Odpady tworzyw sztucznych 
7. Inne niewymienione odpady 
8. Odpady proszków powlekających 
9. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego  
stopów 
10. Odpady z toczenia i piłowania metali nieŜelaznych 
11.Odpady spawalnicze 
12. Inne niewymienione odpady 
13. Opakowania z papieru i tektury 
14. Opakowania z tworzyw sztucznych 
15. Opakowania z drewna 
16. Opakowania z metali 
17. Opakowania wielomateriałowe 
18. Opakowania ze szkła 
19. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do  
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne 
 niŜ wymienione w 15 02 02 
20. ZuŜyte opony 
21. Metale Ŝelazne 
22. Metale nieŜelazne 
23. Tworzywa sztuczne 
24. Szkło 
25. ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09  
do 16 01 13 
26. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ  
wymienione w 16 02 15 
27. Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 
 16 03 03, 16 03 80 
28. Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

03 01 01 
03 01 05 
 
03 01 81 
 
03 01 82 
03 01 99 
07 02 13 
07 02 99 
08 02 01 
12 01 01 
 
12 01 03 
12 01 13 
12 01 99 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 07 
15 02 03 
 
 
16 01 03 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 19 
16 01 20 
16 02 14 
 
16 02 16 
   
16 03 04 
 
16 06 04 

Transport cały kraj 
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29. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 
30. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
 remontów 
31. Gruz ceglany 
32. Odpady innych materiałów ceramicznych i  
elementów wyposaŜenia 
33. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,  
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06 
34. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
35. Odpady z remontów i przebudowy dróg 
36. Inne niewymienione odpady 
37. Miedź, brąz, mosiądz 
38. Aluminium 
39. Ołów 
40. Cynk 
41. śelazo i stal 
42. Cyna 
43. Mieszaniny metali 
44. Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 
45. Zmieszane odpady z budowy, remontów i  
demontaŜu inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 
17 09 03 
46. Nasycone lub zuŜyte Ŝywice jonowymienne 

16 80 01 
17 01 01 
 
17 01 02 
17 01 03 
 
17 01 07 
 
 
17 01 80 
17 01 81 
17 01 82 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 
17 09 04 
 
 
19 09 05 
 

25. 30-06-2004 31.05.2014 Zenon Lewko 
„Usługi Przewozowo – 
Handlowe” 
ul. Chrobrego 6/1 w 
Kętrzynie 

1. Odpady kory i korka 
2. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa o 

fornir inne niŜ wymienione w 03 01 04 
3. Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niŜ 

wymienione w 03 01 80 
4. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
5. Inne niewymienione odpady 
6. Odpady tworzyw sztucznych 
7. Inne niewymienione odpady 
8. Odpady proszków powlekających 
9. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego 

stopów 
10. Odpady z toczenia i piłowania metali nieŜelaznych 
11.Odpady spawalnicze 
12. Inne niewymienione odpady 
13. Opakowania z papieru i tektury 

03 01 01 
03 01 05 
 
03 01 81 
 
03 01 82 
03 01 99 
07 02 13 
07 02 99 
08 02 01 
12 01 01 
 
12 01 03 
12 01 13 
12 01 99 
15 01 01 

Transport 
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14. Opakowania z tworzyw sztucznych 
15. Opakowania z drewna 
16. Opakowania z metali 
17. Opakowania wielomateriałowe 
18. Opakowania ze szkła 
19. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
inne niŜ wymienione w 15 02 02 

20. ZuŜyte opony 
21. Metale Ŝelazne 
22. Metale nieŜelazne 
23. Tworzywa sztuczne 
24. Szkło 
25. ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09 

do 16 01 13 
26. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 

wymienione w 16 02 15 
27. Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 

160303, 160380 
28. Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 
29. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 
30. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
31. Gruz ceglany 
32. Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposaŜenia 
33. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 
170106 

34. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
35. Odpady z remontów i przebudowy dróg 
36. Inne niewymienione odpady 
37. Miedź, brąz, mosiądz 
38. Aluminium 
39. Ołów 
40. Cynk 
41. śelazo i stal 
42. Cyna 
43. Mieszaniny metali 
44. Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 

15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 07 
15 02 03 
 
 
16 01 03 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 19 
16 01 20 
16 02 14 
 
16 02 16 
  
16 03 04 
 
16 06 04 
16 80 01 
17 01 01 
 
17 01 02 
17 01 03 
 
17 01 07 
 
 
 
17 01 80 
17 01 81 
17 01 82 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 
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45. Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontaŜu inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 09 
02, 17 09 03 

46. Nasycone lub zuŜyte Ŝywice jonowymienne 

17 09 04 
 
 
19 09 05 

26. 23-07-2004 30.06.2014 Kętrzyńska Agencja 
Spedycyjno – 
Transportowa 
„SPEDCOM” ul. 
Sikorskiego 52/12 w 
Kętrzynie 

1. Osady z oczyszczania i mycia buraków 
2. Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda 
cukrownicza 
3. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
4. Wysłodzi 
5. Inne niewymienione odpady 
6. Odpady z kory i korka 
7.Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 
inne niŜ wymienione w 030104 
8. Inne niewymienione odpady 
9. Odpady z kory i drewna 
10. Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą 
siarczynową 
11. Szlamy z odbarwiania makulatury 
12. Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 
makulatury i tektury 
13. Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone 
do recyklingu 
14.Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i 
powłok pochodzące z mechanicznej separacji 
15. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŜ 
wymienione w 03 03 10 
16. Szlamy z procesów wybielania podchlorynem lub 
chlorem 
17. Szlamy z innych procesów bielenia 
18. Inne niewymienione odpady 
19. Odpady materiałów złoŜonych 
20. Substancje organiczne z produktów naturalnych 
21.Odpady z wykańczania inne niŜ wymienione w 
04 02 14 
22. Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 
23. Odpady z mokrej obróbki włókien tekstylnych 
24. Inne nie wymienione odpady 
25. Bitum 
26. Inne nie wymienione odpady 
27. Czysta sadza 
28. Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji 

02 04 01 
02 04 02 
 
02 04 03 
02 04 80 
02 04 99 
03 01 01 
03 01 05 
 
03 01 99 
03 03 01 
03 03 02 
 
03 03 05 
03 03 07 
 
03 03 08 
 
03 03 10 
 
03 03 11 
 
03 03 80 
 
03 03 81 
03 03 99 
04 02 09 
04 02 10 
04 02 15 
 
04 02 21 
04 02 80 
04 02 99 
05 01 17 
05 01 99 
06 13 03 
07 01 80 

Transport 
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niebezpiecznych 
29. Odpady tworzyw sztucznych 
30. Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 
31. Inne niewymienione odpady 
32. śuŜle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 
33. Popioły lotne z węgla 
34. Popioły lotne z torfu i drewna niepoddaniego 
obróbce chemicznej 
35. Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania 
36. Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów 
odlotowych odprowadzane w postaci szlamu 
37. Popioły paleniskowe, ŜuŜle i pyły z kotłów ze 
współspalania inne niŜ wymienione w 10 01 14 
38. Piaski ze złóŜ fluidalnych z wyłączeniem 10 01 82 
39. Odpady z przechowywania i przygotowywania 
paliw dla opalanych węglem elektrowni 
40.Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 
41.Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego 
odprowadzania odpadów paleniskowych 
42. Mikrosfery z popiołów lotnych 
43. Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 
wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 
44. Inne niewymienione odpady 
45. Odpady włókna szklanego i tkanin włókna 
szklanego 
46. Odpady z przygotowania mas wsadowych do 
obróbki termicznej 
47. Odpady z produkcji wapna palonego i 
hydratyzowanego 
48. Odpady betonowe i szlam betonowy 
49. Odpady z produkcji cementu 
50. Odpady z produkcji gipsu 
51. Wybrakowane wyroby 
52. Inne niewymienione odpady 
53. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
54. Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw 
sztucznych 
55.Opakowania z papieru i tektury 
56. Opakowania z tworzyw sztucznych 
57. Opakowania z drewna 
58. Opakowania z metali 

 
07 02 13 
07 02 80 
07 02 99 
10 01 01 
10 01 02 
10 01 03 
 
10 01 05 
10 01 07 
 
10 01 15 
 
10 01 24 
10 01 25 
 
10 01 26 
10 01 80 
 
10 01 81 
10 01 82 
 
10 01 99 
10 11 03 
 
10 13 01 
 
10 13 04 
  
10 13 14 
10 13 80 
10 13 81 
10 13 82 
10 13 99 
12 01 01 
12  01 05 
 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
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59. Opakowania wielomateriałowe 
60. Zmieszane odpady opakowaniowe 
61. Opakowania ze szkła 
62. Opakowania z tekstyliów 
63. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania ochronne 
64. ZuŜyte opony 
65.Metale Ŝelazne 
66.Metale niezelaŜne 
67. Tworzywa sztuczne 
68. Szkło 
69. Inne niewymienione elementy 
70. Inne niewymienione odpady 
71.Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 03 
03, 16 03 80 
72.Organiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 03 
05, 16 03 80 
73. Produkty spoŜywcze przeterminowane lub 
nieprzydatne do spoŜycia 
74. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 
75. Gruz ceglany 
76. Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposaŜenia 
77. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposaŜenia innych niŜ wym. w 17 01 06 
78. Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp. 
79. Odpady z remontów i przebudowy dróg 
80. Inne niewymienione odpady 
81. Drewno 
82. Szkło 
83.Tworzywa sztuczne 
84. Asfalt inny niŜ wymieniony w 17 03 01 
85. Odpadowa papa 
86. Miedz, brąz, mosiądz 
87. Aluminium 
88. Ołów 
89. Cynk 
90. śelazo i stal 
91. Cyna 

15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 02 03 
 
16 01 03 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 19 
16 01 20 
16 01 22 
16 01 99 
16 03 04 
 
16 03 06 
 
16 03 80 
 
17 01 01 
 
17 01 02 
17 01 03 
 
17 01 07 
 
 
17 01 80 
17 01 81 
17 01 82 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 03 02 
17 03 80 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
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92. Mieszaniny metali 
93. Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 
94. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ 
wymienione w 17 05 03 
95. Urobek z pogłębiania inny niŜ wymienione w 17 05 
05 
96. Złom Ŝelazny usunięty z popiołów paleniskowych 
97. śuŜle i popioły paleniskowe inne niŜ wymienione w 
19 01 11 
98. Odpady stabilizowane inne niŜ wym. w 19 03 04 
99. Odpady zestalone inne niŜ wym. w 19 03 06 
100. Zeszklone odpady 
101.Nieprzekompostowane frakcje odpadów 
komunalnych i podobnych 
102. Nieprzekompostowane frakcje odpadów 
pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 
103. Kompost nieodpowiadający wymaganiom 
104. Inne niewymienione odpady 
105. Przefermentowane odpady z beztlenowego 
rozkładu odpadów komunalnych 
106. Inne niewymienione odpady 
107. Skratki 
108. Zawartość piaskowników 
109. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 
110. Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 
111. Osady z klarowania wody 
112. Osady z dekarbonizacji wody 
113. ZuŜyty węgiel aktywny 
114. Nasycone lub zuŜyte Ŝywice jonowymienne 
115.Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 
jonitowych 
116. Inne niewymienione odpady 
117. Odpady Ŝelaza i stali 
118. Odpady metali niezelaŜnych 
119. Papier i tektura 
120. Metale Ŝelazne 
121. Metale nieŜelazne 
122. Tworzywa sztuczne i guma 
123. Szkło  
124. Drewno inne niŜ wymienione w 19 12 06 
125. Tekstylia 

17 04 07 
17 04 11 
17 05 04 
 
17 05 06 
 
19 01 02 
19 01 12 
 
19 03 05 
19 03 07 
19 04 01 
19 05 01 
 
19 05 02 
 
19 05 03 
19 05 99 
19 06 04 
 
19 06 99 
19 08 01 
19 08 02 
19 08 05 
19 09 01 
19 09 02 
19 09 03 
19 09 04 
19 09 05 
19 09 06 
 
19 09 99 
19 10 01 
19 10 02 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 
19 12 07 
19 12 08 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2008-2011 

          
 

146

126. Minerały 
127. Odpady palne 
128. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŜ 
wymienione w 19 12 11 
129. Papier i tektura 
130. Szkło 
131. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
132.OdzieŜ 
133. Tekstylia 
134. Drewno inne niŜ wymienione w 20 01 37 
135. Tworzywa sztuczne 
136. Metale 
137. Środki ochrony roślin inne niŜ wym. w 20 01 19 
138. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 
139. Odpady ulegające biodegradacji  
140. Gleba i ziemia, w tym kamienie 
141. Inne odpady nieulegające biodegradacji 
142. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
143. Odpady z targowisk 
144. Odpady z czyszczenia ulic i placów 
145. Szlamy ze zbiorników bezodpływowych słuŜących 
do gromadzenia nieczystości 
146.Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
147. Odpady wielkogabarytowe 
148. Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach 

19 12 09 
19 12 10 
19 12 12 
 
 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 08 
20 01 10 
20 01 11 
20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 
20 01 80 
20 01 99 
 
20 02 01 
20 02 02 
20 02 03 
20 03 01 
20 03 02 
20 03 03 
20 03 04 
 
20 03 06 
20 03 07 
20 03 99 
 
 

27. 23-09-2004 31-08-2014 Dariusz Sonnenfeld 
Skup Złomu Metali 
ul. Graniczna 35 
86-300 Grudziądz 

1. Zgary i ŜuŜle odlewnicze 
2. Opakowania z metali 
3. Metale Ŝelazne 
4. Metale niezelaŜne 
5. Miedz, brąz, mosiądz 
6. Aluminium 
7. Ołów 
8. Cynk 
9. śelazo i stal 

10 10 03 
15 01 04 
16 01 17 
16 01 18 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 

Zbieranie odpadów przy ul. 
Cukrowniczej 5 w Kętrzynie 
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10. Mieszaniny metali 
11. Złom Ŝelazny usunięty z popiołów paleniskowych 
12. Odpady Ŝelaza i stali 
13. Odpady metali niezelaŜnych 
14. Metale Ŝelazne 
15. Metale nieŜelazne 

17 04 07 
19 01 02 
19 10 01 
19 10 02 
19 12 02 
19 12 03 

28. 11-10-2004 30-09-2014 Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
„SELMET” Jacek 
Rudnicki ul. Traugutta 
21, Elbląg 

1. Odpady z toczenia i piłowania metali niezelaŜnych 
2. Opakowania z metali 
3. Metale Ŝelazne 
4. Metale niezelaŜne 
5. MiedŜ, brąz, mosiądz 
6. Aluminium 
7. Ołów 
8. Cynk 
9. śelazo i stal 
10. Mieszaniny metali 
11. Metale Ŝelazne  
12. Metale nieŜelaŜne 
13. Metale 

12 01 03 
15 01 04 
16 01 17 
16 01 18 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 07 
19 12 02 
19 12 03 
20 01 40 

Zbieranie odpadów przy ul..Polnej w 
Korszach 

29. 24-11-2004 31-10-2014 Firma H-U 
„DAWIDPOL” G. 
Mączyński, ul Mazurska 
19, Kętrzyn 

1. Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II kl. toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne). 

15 01 10* Zbieranie odpadów w punkcie 
handlowym 

30. 08-12-2004 31-10-2014 S.C. „ACTIVUS” ul. 
Jagiełły 16B w Reszlu 

1. Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II kl. toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne). 

15 01 10* Zbieranie odpadów w punkcie 
handlowym 

31. 20-12-2004 30-11-2014 Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych, ul. 
Mickiewicza 28 w 
Korszach 

1. Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II kl. toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne). 

15 01 10* Zbieranie odpadów w punkcie 
handlowym 

32 17-01-2005 31-12-2014 Gospodarstwo Rolne 
Stokłosy A. Bilip 
w Brzeźnicy 
11-420 Srokowo 

1. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadów materiałowych ceramicznych i elementów 
wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06 
2. śuŜle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 
04 
3. Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 
wywary 

17 01 07 
 
 
10 01 01 
 
 
02 07 80 

Odzysk 
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33. 17-01-2005 31-12-2005 Przedsiębiorstwo 
Handlowe „ROLPEST” 
ul. Niepodległości 3 w 
Kętrzynie 

1. Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II kl. toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne). 

15 01 10* Zbieranie odpadów w punkcie 
handlowym 

34. 25-02-2005 31-01-2015 
(w zakresie 
zbierania i 
transportu) 
31-12-2006 
w zakresie 
odzysku i  
unieszkodliw
iania. 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej w 
Srokowie 
ul. Węgorzewska 7 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
2. Odpady z targowisk 
3. Odpady z czyszczenia ulic i placów 
4. Szlamy ze zbiorników bezodpływowych słuŜących 
do gromadzenia nieczystości 
5. Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
6. Odpady wielkogabarytowe 
7. Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach 
8. Odpady ulegające biodegradacji 
9. Gleba i ziemia, w tym kamienie 
10. Inne odpady nieulegające biodegradacji 
11. Papier i tektura 
12. Szkło 
13. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
14. OdzieŜ 
15. Tekstylia 
16. Oleje i tłuszcze jadalne 
17. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
Ŝywice inne niŜ wymienione w 20 01 27 
18. Detergenty inne niŜ wymienione w 20 01 29 
19. Baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 20 
01 33 
20. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
21. Drewno inne niŜ wymienione w 20 01 37 
22. Tworzywa sztuczne 
23. Metale 
24. Odpady zmiotek wentylacyjnych 
25. Środki ochrony roślin inne niŜ wymienione w 20 
01 19 
26. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 
27. Odpady Ŝelaza i stali 
28. Odpady metali nieŜelaznych 
29. Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 

20 03 01 
20 03 02 
20 03 03 
20 03 04 
 
20 03 06 
20 03 07 
20 03 99 
 
20 02 01 
20 02 02 
20 02 03 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 08 
20 01 10 
20 01 11 
20 01 25 
20 01 28 
 
20 01 30 
20 01 34 
 
20 01 36 
 
20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 
20 01 41 
20 01 80 
 
20 01 99 
 
19 10 01 
19 10 02 
10 09 01 

Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T 
 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T, U 
 
Z, T, U 
Z, T, O 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T, U 
 
Z, T, U 
Z, T, U 
 
Z, T, U 
 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T 
Z, T, U 
 
Z, T, U 
 
Z, T, U 
Z, T, U 
Z, T 
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30. śuŜle i popioły paleniskowe inne niŜ wymienione 
w 19 01 11 
31. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
32. Gruz ceglany 
33. Opakowania z tworzyw sztucznych 
34. Opakowania szklane 
35. Opakowania z papieru i tektury 

19 01 12 
 
17 01 01 
17 01 02 
15 01 02 
15 01 01 
15 01 07 

Z, T, O 
 
Z, T, O 
Z, T, O 
Z, T 
Z, T 
Z, T 

35. 09-03-2005 28-02-2015 PPH „Bioenergia”  
R. Kietliński, Robawy 1, 
11-440 Reszel 

1. Odpady z kory i drewna 
2. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i 
fornir inne niŜ wymienione w 03 01 04 
3. Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 
makulatury i tektury 
4. Opakowania z papieru i tektury 
5. Opakowania z tworzyw sztucznych 
6. Opakowania z metali 
7. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
8. Cząstki i pyły Ŝelaza i jego stopów 
9. Aluminium 
10. śelazo i stal 
11. Mieszaniny metali 
12. Papier i tektura 
13. Metale Ŝelazne 
14. Metale nieŜelazne 
15. Tworzywa sztuczne i guma 
16. Szkło 

03 03 01 
03 01 05 
 
03 03 07 
 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 04 
12 01 01 
12 01 02 
17 04 02 
17 04 05 
17 04 07 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 

Zbieranie i transport 

36. 03-03-2005 28-02-2015 „SELMET” B.J. 
Rudniccy 
ul. Traugutta 31, Elbląg 
działalność: ul. 
Limanowskiego 23 w 
Kętrzynie 

1. Odpady metalowe 
2. Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone 
do recyklingu 
3. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego 
stopów 
4. Odpady z toczenia i piłowania metali nieŜelaznych 
5. Opakowania z metali 
6. Metale Ŝelazne 
7. Metale nieŜelazne 
8. Miedź, brąz, mosiądz 
9. Aluminium 
10. Ołów 
11. Cynk 
12. śelazo i stal 
13. Mieszaniny metali 
14. Papier i tektura 

02 01 10 
03 03 08 
 
12 01 01 
 
12 01 03 
15 01 04 
16 01 17 
16 01 18 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 07 
19 12 01 

Zbieranie i transport 
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15. Metale Ŝelazne 
16. Metale nieŜelazne 
17. Papier i tektura 
18. Metale 

19 12 02 
19 12 03 
20 01 01 
20 01 40 

37. 24-03-2005 28-02-2015 „Węglozłom” Skup i 
Przerób Złomu, Handel 
Opałem i Usługi 
Transportowe. Janusz 
Kietliński 
Robawy 27, 11-440 
Reszel 

1. Odpady z kory i drewna 
2. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i 
fornir inne niŜ wymienione w 03 01 04 
3. Opakowania z papieru i tektury 
4. Opakowania z tworzyw sztucznych 
5. Opakowania z metali 
6. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
7. Cząstki i pyły Ŝelaza i jego stopów 
8. Aluminium 
9. śelazo i stal 
10. Mieszaniny metali 
11. Papier i tektura 
12. Metale Ŝelazne 
13. Metale nieŜelazne 
14. Tworzywa sztuczne i guma 
15. Szkło 

03 03 01 
03 01 05 
 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 04 
12 01 01 
12 01 02 
17 04 02 
17 04 05 
17 04 07 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 

Zbieranie i transport 

38. 19-04-05 31-03-2015 „Flor-Fabo” Sklep 
Ogrodniczy,  
ul. Mickiewicza 22 w 
Mrągowie 

1. Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 
bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 01 10* Punkt handlowy: 
ul. Sikorskiego 62, Kętrzyn 

39. 13-04-2005 31-03-2015 FU-H „ATUT” 
ul. Węgorzewska 6 
11-420 Srokowo 

1. Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 
bardzo toksyczne i toksyczne) 

15 01 10* Zbieranie: 
Ul. Węgorzewska 6 
11-420 Srokowo 

40. 05-05-2005 30-04-2015 ABC do wnętrz s.c. 
ul. Tartaczna 13 
Bartoszyce 

1. Odpady metalowe 
2. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego 
stopów 
3. Odpady z toczenia i piłowania metali nieŜelaznych 
4. Opakowania z metali 
5. Metale Ŝelazne 
6. Metale nieŜelazne 
7. Baterie i akumulatory ołowiowe 
8. Miedź, brąz, mosiądz 
9. Aluminium 
10. Ołów 
11. Cynk 
12. śelazo i stal 

02 01 10 
12 01 01 
 
12 01 03 
15 01 04 
16 01 17 
16 01 18 
16 06 01* 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 

Zbieranie: 
ul. Polna 6 w Korszach (zmiana 
określona w WR 7644-27/05) 
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13. Cyna 
14. Mieszaniny metali 
15. Odpady Ŝelaza i stali 
16. Odpady metali nieŜelaznych 
17. Metale Ŝelazne 
18. Metale nieŜelazne 
19. Metale 

17 04 06 
17 04 07 
19 10 01 
19 10 02 
19 12 02 
19 12 03 
20 01 40 

41. 17-08-2005 31-12-2014 Gospodarstwo Rolne 
Stokłosy A. Bilip 
w Brzeźnicy 
11-420 Srokowo 

1. Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 
wywary 

02 07 80 Odzysk  
Zmiana decyzji:  
WR 7644-75/04 

42. 04-11-2005 31-10-2005 Piotr Pietras 
Skup i SprzedaŜ Złomu 
ul. Przemysłowa 3 
11-400 Kętrzyn 

1. śelazo i stal 
2. Mieszaniny metali 
3. Miedź, brąz, mosiądz 
4. Aluminium 
5. Ołów 
6. Cynk 
7. Cyna 
8. Akumulatory ołowiowe 
9. Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa, upraw 
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 
oraz przetwórstwa Ŝywności 
10. Wybrakowane wyroby Ŝeliwne 
11. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza i jego stopów 
12. Inne niewymienione odpady z kształtowania oraz 
fiz. i chem. obróbki powierzchni metali i tworzyw 
sztucznych 
13. Opakowania z metali 
14. Metale Ŝelazne 
15. Inne niewymienione odpady z odpadów, 
materiałów materiałów elementów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 
16. Złom Ŝelazny usunięty z popiołów paleniskowych 
17. Odpady Ŝelaza i stali z rozdrabniania odpadów 
zawierających metale 
18. Metale Ŝelazne z mechanicznej obróbki odpadów 
19. Metale z odpadów komunalnych segregowanych 
segregowanych gromadzonych selektywnie (z wyjąt. 
15 01) 
20. ZuŜyte opony 
21. Metale nieŜelazne pochodzące z demontaŜu, 

17 04 05 
17 04 07 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 06 
16 06 01* 
02 01 10 
 
 
10 09 80 
12 01 01 
12 01 99 
 
 
15 01 04 
16 01 17 
17 01 82 
 
 
19 01 02 
19 10 01 
 
19 12 02 
20 01 40 
 
 
16 01 13 
16 01 18 

1. Zbieranie i transport 
2. Uchylono decyzje: 
7644-39/20 
7644-15/03 
7644-26/04 
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przeglądu i konserwacji pojazdów 
22. Tworzywa sztuczne pochodzące z demontaŜu, 
przeglądu i konserwacji pojazdów 
23. Szkło pochodzące z demontaŜu, przeglądu i 
konserwacji pojazdów 
24. Opakowania z metali zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi. 

 
16 01 19 
 
16 01 20 
 
15 01 10* 

43. 14-11-2005 31-10-2015 Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
Zygmunt Borzuchowski 
Pręgowo 15 
11-400 Kętrzyn 

1. Odpady z tworzyw sztucznych 
2. Inne nie wymienione odpady 
3. Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 
makulatury i tektury 
4. Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone 
do recyklingu 
5. Odpady z tworzyw sztucznych 
6. Opakowania z papieru i tektury 
7. Opakowania z tworzyw sztucznych 
8. Opakowania z metali 
9. Opakowania wielomateriałowe 
10. Zmieszane odpady opakowaniowe 
11. Opakowania ze szkła 
12. Opakowania z tekstyliów 
13. Tworzywa sztuczne 
14. Miedź, brąz, mosiądz 
15. Aluminium 
16. Ołów 
17. Cynk 
18. śelazo i stal 
19. Cyna 
20. Mieszaniny metali 
21. Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 
22. Papier i tektura 
23. Metale Ŝelazne 
24. Metale nieŜelazne 
25. Tworzywa sztuczne i guma 
26. Szkło 
27. Tekstylia 
28. Papier i tektura 
29. Szkło 
30. Tworzywa sztuczne 
31. Metale 
32. Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie 

02 01 04 
02 01 99 
03 03 07 
 
03 03 08 
 
07 02 13 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
17 02 03 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 
19 12 08 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 39 
20 01 40 
20 01 99 

Zbieranie i transport 
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33. Gleba i ziemia w tym kamienie 20 02 02 
44. 15-11-2005 31-10-2013 Ceramika ŁęŜany 

Krasińscy Sp. J. 
ul. Związkowa 13 w 
Warszawie 
Zakład Produkcyjny w 
Plenowie, gm. Reszel 

1. Mieszanka popiołowo-ŜuŜlowa z mokrego 
odprowadzania odpadów paleniskowych 

10 01 80 Odzysk 

45. 15-11-2005 31-07-2006 Dariusz Sonnenfeld 
Skup Złomu Metali 
ul. Graniczna 35 
86-300 Grudziądz 

1. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
2. Gruz ceglany 

17 01 01 
170 1 02 

Odzysk R14 
ul. Cukrownicza 5 w Kętrzynie 

46. 14.06.2006r. 31.05.2016 AUTO SERWIS Marek 
Suchowiecki 
Biedaszki Małe 2B,  
11-400 Kętrzyn 

1.ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania pojazdy 
traktowane jako odpad niebezpieczny 

16 01 04* Zbiórka pojazdów 

47. 24.05.2006r. 30.05.2016r. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
„Komunalnik” Sp. z o.o. 
ul. Pl. Słowiański 2,  
11-400 Kętrzyn 

1. Osady z mycia i czyszczenia 
2. Odpadowa tkanka zwierzęca 
3. Odpadowa masa roślinna 
4. Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 

opakowań 
5. Odpady z gospodarki leśnej 
6. Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II 
klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 

7. Odpady metalowe  
8. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz 

odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące 
właściwości niebezpieczne 

9. Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca 
stanowiące materiał szczególnego i wysokiego 
ryzyka inne niŜ wymienione w 02 01 80 

10. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 
11. Odpady z upraw hydroponicznych 
12. Inne niewymienione odpady 
13. Odpady z mycia i przygotowania surowców 
14. Odpadowa tkanka zwierzęca 
15. Surowce i produkty nienadające się do spoŜycia i 

przetwórstwa 
16. Inne niewymienione odpady 
17. Szlamy z mycia, oczyszczania, odbierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców 

02 01 01 
02 01 02 
02 01 03 
02 01 04 

 
02 01 07 
02 01 08* 

 
 

02 01 10 
02 01 80* 

 
 

02 01 81 
 
 

02 01 82 
02 01 83 
02 01 99 
02 02 01 
02 02 02 
02 02 03 

 
02 02 99 
02 03 01 
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18. Odpady konserwantów 
19. Odpady poekstrakcyjne 
20. Surowce i produkty nienadające się do spoŜycia i 

przetwórstwa 
21. Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa 

produktów roślinnych (z wyłącz. 02 03 81) 
22. Odpady z produkcji pasz roślinnych 
23. Surowce i produkty nieprzydatne do spoŜycia oraz 

przetwarzania 
24. Surowce i produkty nieprzydatne do spoŜycia i 

przetwórstwa 
25. Odpady konserwantów 
26. Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze 

spoŜywcze 
27. Inne niewymienione odpady 
28. Surowce i produkty nieprzydatne do spoŜycia i 

przetwórstwa 
29. Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 

wywary 
30. Odpady kory i korka 
31. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta, wiórowa i 

fornir zawierające substancje niebezpieczne 
32. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i 

fornir inne niŜ wymienione w 03 01 04 
33. Odpady z chemicznej przeróbki drewna 

zawierające substancje niebezpieczne 
34. Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niŜ 

wymienione w 03 01 80 
35. Inne niewymienione odpady 
36. Środki do konserwacji i impregnacji drewna 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych 
37. Środki do konserwacji i impregnacji drewna 

zawierające związki chlorowcoogranicze 
38. Metaloorganiczne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna 
39. Nieorganiczne środki do koserwacji i impregnacji 

drewna 
40. Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna 

zawierające substancje niebezpieczne 
41. Inne niewymienione odpady 
42. Odpady z sortowania papieru i tektury 

02 03 02 
02 03 03 
02 03 04 

 
02 03 80 

 
02 03 81 
02 05 01 

 
02 06 01 

 
02 06 02 
02 06 80 

 
02 06 99 
02 07 04 

 
02 07 80 

 
03 01 01 
03 01 04* 

 
03 01 05 

 
03 01 80* 

 
03 01 81 

 
03 01 99 
03 02 01* 

 
03 02 02* 

 
03 02 03* 

 
03 02 04* 

 
03 02 05* 

 
03 02 99 
03 03 08 
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przeznaczone do recyklingu 
43. Odpady materiałów złoŜonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery) 
44. Substancje organiczne z produktów naturalnych 

(np. tłuszcze, woski) 
45. Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 
46. Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 
47. Inne niewymienione odpady 
48. Bitum 
49. ZuŜyty węgiel aktywny (z wyłącz. 06 07 02) 
50. Czysta sadza 
51. Odpady tworzyw sztucznych 
52. Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 
53. Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 
54. Przeterminowane środki ochrony roślin inne niŜ 

wymienione w 07 04 08 
55. Inne niewymienione odpady 
56. Zwrot kosmetyków i próbek 
57. Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

58. Odpady farb i lakierów inne niŜ wymienione w 08 
01 11 

59. Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niŜ 
wymienione w 08 01 13 

60. Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpiczne 

61. Odpady z usuwania farb i lakierów inne niŜ 
wymienione w 08 01 17 

62. Odpady proszków powlekających 
63. Odpadowy toner drukarski inny niŜ wymieniony w 

08 03 17 
64. Inne niewymienione odpady 
65. Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

66. Odpadowe kleje i szczeliwa inne niŜ wymienione 
w 08 04 09 

67. Osady z klejów i szczeliw inne niŜ wymienione w 

 
04 02 09 

 
04 02 10 

 
04 02 21 
04 02 22 
04 02 99 
05 01 17 
06 13 02* 
06 13 03 
07 02 13 
07 02 80 
07 04 80* 

 
07 04 81 

 
07 04 99 
07 06 81 
08 01 11* 

 
 

08 01 12 
 

08 01 14 
 

08 01 17* 
 
 

08 01 18 
 

08 02 01 
08 03 18 

 
08 03 99 
08 04 09* 

 
 

08 04 10 
 

08 04 12 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2008-2011 

          
 

156

08 04 11 
68. Inne niewymienione odpady 
69. Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra 
70. Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra 
71. Aparaty fotograficzne jednorazowego uŜytku bez 

baterii 
72. Aparaty fotograficzne jednorazowego uŜytku 

zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 
02 lub 16 06 03 

73. Aparaty fotograficzne jednorazowego uŜytku 
zawierające baterie inne niŜ wymienione w 09 01 11 

74. Inne niewymienione odpady 
75. śuŜle, popioły paleniskowe i pyły kotłów (z 

wyłącz. pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 
76. Popioły lotne z węgla 
77. Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego 

obróbce chemicznej 
78. Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania 

gazów odlotowych 
79. Produkty z wapniowych metod odsiarczania 

gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu 
80. Popioły paleniskowe, ŜuŜle i pyły z kotłów ze 

współspalania inne niŜ wymienione w 10 01 14 
81. Popioły lotne ze współspalania inne niŜ 

wymienione w 10 01 16 
82. Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne 

niŜ wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 
83. Mieszanki popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych 
84. Mikrosfery z popiołów lotnych 
85. Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych 

z wapniowych metod odsiarczania gazów 
odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania 
spalin oraz spalanie w złoŜu fluidalnym) 

86. Inne niewymienione odpady 
87. śuŜle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze) 
88. Nieprzerobione ŜuŜle z innych procesów  
89. Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 

inne niŜ wymienione w 10 02 07 

 
08 04 99 
09 01 07 

 
09 01 08 
09 01 10 

 
09 01 11* 

 
 

09 01 12 
 

09 01 99 
10 01 01 

 
10 01 02 
10 01 03 

 
10 01 05 

 
10 01 07 

 
10 01 15 

 
10 01 17 

 
10 01 19 

 
10 01 80 

 
10 01 81 
10 01 82 

 
 
 

10 01 99 
10 02 01 

 
10 02 02 
10 02 08 
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90. Zgary z hutnictwa Ŝelaza 
91. Odpadowy siarczan Ŝelazawy 
92. Inne niewymienione odpady 
93. śuŜle odlewnicze 
94. Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 

odlewania inne niŜ wymienione w 10 09 07 
95. Zgary i zuŜle odlewnicze  
96. Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 

odlewania inne niŜ wymienione w 10 10 05 
97. Rdzenie i formy odlewnicze po procesie 

odlewania inne niŜ wymienione w 10 10 07 
98. Pyłu z gazów odlotowych inne niŜ wymienione w 

10 10 09  
99. Odpadowe środki wiąŜące inne niŜ wymienione 

w 10 10 13 
100. Odpady środków do wykrywania pęknięć 

odlewów inne niŜ wymienione w 10 10 15 
101. Inne niewymienione odpady 
102. Odpady z przygotowania mas wsadowych do 

obróbki termicznej 
103. Cząstki i pyły 
104. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych 
105. ZuŜyte formy 
106. Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 
107. Odpady ze szkliwienia zawierające metale cięŜkie  
108. Odpady ze szkliwienia inne niŜ wymienione w 10 

12 11 
109. Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków 
110. Inne niewymienione odpady 
111. Odpady z przygotowania mas wsadowych do 

obróbki termicznej 
112. Odpady z produkcji wapna palonego i 

hydratyzowanego 
113. Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 

13) 
114. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania 

gazów odlotowych 
115. Odpady zawierające azbest z produkcji 

elementów cementowo- azbestowych 

10 02 80 
10 02 81 
10 02 99 
10 09 03 
10 09 08 

 
10 10 03 
10 10 06 

 
10 10 08 

 
10 10 10 

 
10 10 14 

 
10 10 16 

 
10 10 99 
10 12 01 

 
10 12 03 
10 12 05 

 
10 12 06 
10 12 08 

 
10 12 11* 
10 12 12 

 
10 12 13 
10 12 99 
10 13 01 

 
10 13 04 

 
10 13 06 

 
10 13 07 

 
10 13 09* 
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116. Odpady z produkcji elementów cementowo- 
azbestowych inne niŜ wymienione w 10 13 09 

117. Odpady z cementowych materiałów 
kompozytowych inne niŜ wymienione w 10 13 09 i 
10 13 10 

118. Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 
inne niŜ wymienione w 10 13 12 

119. Odpady betonowe i szlam betonowy 
120. Odpady z produkcji cementu 
121. Odpady z produkcji gipsu 
122. Wybrakowane wyroby 
123. Inne niewymienione odpady 
124. Szlamy i osady poflitracyjne inne niŜ wymienione 

w 11 01 09 
125. Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne 
126. Odpady z odtłuszczania inne niŜ wymienione w 

11 01 13 
127. Inne niewymienione odpady 
128. Inne niewymienione odpady 
129. Cynk twardy 
130. Popiół cynkowy 
131. Inne niewymienione odpady 
132. Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego 

stopów 
133. Cząstki i pyły Ŝelaza oraz jego stopów  
134. Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieŜelaznych 
135. Cząstki i pyły metali nieŜelaznych 
136. Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw 

sztucznych 
137. Odpady spawalnicze 
138. Szlamy z obróbki metali inne niŜ wymienione w 

12 01 14 
139. Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne 
140. Odpady poszlifierskie inne niŜ wymienione w 12 

01 16 
141. ZuŜyte materiały szlifierskie inne niŜ wymienione 

w 12 01 20 
142. Inne niewymienione odpady 

10 13 10 
 

10 13 11 
 
 

10 13 13 
 

10 13 14 
10 13 80 
10 13 81 
10 13 82 
10 13 99 
11 01 10 

 
11 01 13* 

 
11 01 14 

 
11 01 99 
11 02 99 
11 05 01 
11 05 02 
11 05 99 
12 01 01 

 
12 01 02 
12 01 03 

 
12 01 04 
12 01 05 

 
12 01 13 
12 01 15 

 
12 01 16* 

 
12 01 17 

 
12 01 21 

 
12 01 99 
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143. Inne oleje hydrauliczne 
144. Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
145. Opakowania z papieru i tektury 
146. Opakowania z tworzyw sztucznych 
147. Opakowania z drewna 
148. Opakowania z metali 
149. Opakowania wielomateriałowe 
150. Zmieszane odpady opakowaniowe 
151. Opakowania ze szkła 
152. Opakowania z tekstyliów 
153. Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności 
bardzo toksyczne i toksyczne) 

154.  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego 
(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 

155. Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. 
PCB) 

156. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
inne niŜ wymienione w 15 02 02 

157. ZuŜyte opony 
158. ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania 

pojazdy 
159. ZuŜyte lub nienadające się do uŜytkowania 

pojazdy niezawierające cieczy i innych 
niebezpiecznych elementów 

160. Filtry olejowe 
161. Elementy zawierające rtęć 
162. Elementy zawierające PCB 
163. Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 
164. Okładziny hamulcowe zawierające azbest 
165. Okładziny hamulcowe inne niŜ wymienione w 16 

01 11 
166. Płyny hamulcowe 
167. Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

13 01 13* 
13 02 08* 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 01 10* 

 
 
 

15 01 11* 
 
 
 

15 02 02* 
 
 
 
 

15 02 03 
 
 

16 01 03 
16 01 04* 

 
16 01 06 

 
 

16 01 07* 
16 01 08* 
16 01 09* 
16 01 10* 
16 01 11* 
16 01 12 

 
16 01 13* 
16 01 14* 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2008-2011 

          
 

160

niebezpieczne substancje 
168. Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niŜ 

wymienione w 16 01 14 
169. Zbiorniki na gaz skroplony 
170. Metale Ŝelazne 
171. Metale nieŜelazne 
172. Tworzywa sztuczne 
173. Szkło  
174. Niebezpieczne elementy inne niŜ wymienione w 

16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 
175. Inne niewymienione elementy 
176. Inne niewymienione odpady 
177. ZuŜyte urządzenia zawierające freony, HCFC, 

HFC 
178. ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 

09 do 16 02 13 
179. Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zuŜytych urządzeń 
180. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 

wymienione w 16 02 15 
181. Organiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 03 

05, 16 03 80 
182. Produkty spoŜywcze przeterminowane lub 

nieprzydatne do spoŜycia 
183. ZuŜyte chemikalia inne niŜ wymienione w 16 05 

06, 16 05 07 lub 16 05 08 
184. Baterie i akumulatory ołowiowe 
185. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 
186. Baterie zawierające rtęć 
187. Baterie alkaliczne (z wyłącz. 16 06 03) 
188. Inne baterie i akumulatory 
189. Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i 

akumulatorów 
190. Inne niewymienione odpady 
191. ZuŜyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, 

rod, pallad, iryd, lub platynę (z wyłącz. 16 08 07) 
192. ZuŜyte katalizatory zawierające niebezpieczne 

metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki 
193. ZuŜyte katalizatory zawierające metale 

przejściowe lub ich związki inne niŜ wymienione w 
16 08 02 

 
16 01 15 

 
16 01 16 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 19 
16 01 20 
16 01 21* 

 
16 01 22 
16 01 99 
16 02 11* 

 
16 02 14 

 
16 02 15* 

 
16 02 16 

 
16 03 06 

 
16 03 80 

 
16 05 09 

 
16 06 01* 
16 06 02* 
16 06 03* 
16 06 04 
16 06 05 
16 06 06* 

 
16 07 99 
16 08 01 

 
16 08 02* 

 
16 08 03 
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194. Węglopochodne okładziny piecowe i materiały 
ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 
zawierające substancje niebezpieczne 

195. Węglopochodne okładziny piecowe i materiały 
ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŜ 
wymienione w 16 11 01 

196. Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z 
procesów metalurgicznych inne niŜ wymienione w 
16 11 03 

197. Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z 
procesów niemetalurgicznych zawierające 
substacncje niebezpieczne 

198. Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z 
procesów niemetalurgicznych inne niŜ wymienione 
w 16 11 05 

199. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 
200. Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 
201. Odpady inne niŜ wymienione w 16 81 01 
202. Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 
203. Odpady inne niŜ wymienione w 19 82 01 
204. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
205. Gruz ceglany. 
206. Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposaŜenia 
207. Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposaŜenia zawierające 
substancje niebezpieczne 

208. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06 

209. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
210. Odpady z remontów i przebudowy dróg 
211. Inne niewymienione  odpady 
212. Drewno  
213. Szkło 
214. Tworzywa sztuczne 
215. Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 

16 11 01* 
 
 

16 11 02 
 
 

16 11 04 
 
 

16 11 05* 
 
 

16 11 06 
 
 

16 80 01 
16 81 01* 
16 81 02 
16 82 01* 
16 82 02 
17 01 01 

 
17 01 02 
17 01 03 

 
17 01 06* 

 
 
 

17 01 07 
 
 

17 01 80 
17 01 81 
17 01 82 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 02 04* 
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216. Asfalt zawierający smołę 
217. Asfalt inny niŜ wymieniony w 17 03 01 
218. Smoła i produkty smołowe 
219. Odpadowa papa 
220. Miedź, brąz, mosiądz 
221. Aluminium 
222. Ołów 
223. Cynk  
224. śelazo i stal 
225. Cyna  
226. Mieszaniny metali 
227. Odpady metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 
228. Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne 
229. Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 
230. Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. PCB) 
231. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ 

wymienione w 17 05 03 
232. Urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 
233. Urobek z pogłębiania inny niŜ wymieniony w 17 

05 05 
234. Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający 

substancje niebezpieczne 
235. Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŜ wymieniony 

w 17 05 07 
236. Materiały izolacyjne zawierające azbest 
237. Inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne 
238. Materiały izolacyjne inne niŜ wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 
239. Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
240. Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
241. Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne 

niŜ wymienione w 17 08 01 
242. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu 

zawierające rtęć 
243. Odpady z budowy, remontów i demontaŜu 

17 03 01* 
17 03 02 
17 03 03* 
17 03 80 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 09* 

 
17 04 10* 
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17 05 03* 

 
17 05 04 

 
17 05 05* 

 
17 05 06 
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17 05 08 

 
17 06 01* 
17 06 03* 
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zawierające PCB (np. substancje i przedmioty 
zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe 
zawierające Ŝywice, szczelne zespoły okienne, 
kondensatory) 

244. Inne odpady z budowy, remontów i demontaŜu    
( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje 
niebezpieczne 

245. Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontaŜu inne niŜ 170901, 170902 i 170903 

246. Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich 
resztki (z wyłącz. 18 01 03) 

247. Inne odpady niŜ wymienione w 18 01 03 
248. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne 

niŜ wymienione w 18 01 06 
249. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
250. Leki inne niŜ wymienione w 18 01 08 
251. Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich 

resztki (z wyłącz. 18 02 02) 
252. Inne odpady niŜ wymienione w 18 02 02 
253. Leki inne niŜ wymienione w 18 02 07 
254. Złom Ŝelazny usunięty z popiołów paleniskowych  
255. śuŜle i popioły paleniskowe inne niŜ wymienione 

w 19 01 11 
256. Popioły lotne inne niŜ wymienione w 19 01 13 
257. Pyły z kotłów inne niŜ wymienione w 19 01 15 
258. Odpady z pirolizy odpadów inne niŜ wymienione 

w 19 01 17 
259. Piaski ze złóŜ fluidalnych  
260. Inne niewymienione odpady 
261. Wstępnie przemieszane odpady składające się 

wyłącznie z odpadów innych niŜ niebezpieczne 
262. Wstępnie przemieszane odpady składające się z 

co najmniej jednego rodzaju odpadów 
niebezpiecznych 

263. Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 
zawierające substancje niebezpieczne 

264. Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 
inne niŜ wymienione w 19 02 05 

265. Odpady palne inne niŜ wymienione w 19 02 08 
lub 19 02 09 

266. Inne niewymienione odpady 
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267. Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane 
268. Odpady stabilizowane inne niŜ wymienione w 19 

03 04 
269. Odpady niebezpieczne zestalone 
270. Odpady zestalone inne niŜ wymienione w 19 03 

06 
271. Zeszklone odpady 
272. Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania 

gazów odlotowych 
273. Niezeszklona faza stała 
274. Nieprzekompostowane frakcje odpadów 

komunalnych i podobnych  
275. Nieprzekompostowane frakcje odpadów 

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 
276. Kompost nieodpowiadający wymaganiom 

(nienadający się do wykorzystania) 
277. Inne niewymienione odpady 
278. Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów 

komunalnych 
279. Przefermentowane odpady z beztlenowego 

rozkładu odpadów komunalnych 
280. Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów 

zwierzęcych i roślinnych 
281. Przefermentowane odpady z beztlenowego 

rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych  
282. Inne niewymienione odpady 
283. Skratki 
284. Zawartości piaskowników 
285. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 
286. Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji 

olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i 
tłuszcze  

287. Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 
przemysłowych inne niŜ 19 08 11 

288. Szlamy z innego niŜ biologiczne oczyszczania 
ścieków przemysłowych inne niŜ 19 08 13 

289. Inne niewymienione odpady 
290. Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 
291. Osady z klarowania wody 
292. Osady z dekarbonizacji wody  
293. ZuŜyte węgiel aktywny  

19 03 04* 
19 03 05 
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294. Nasycone lub zuŜyte Ŝywice jonowymienne 
295. Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 

jonitowych 
296. Inne niewymienione odpady 
297. Odpady Ŝelaza i stali 
298. Odpady metali nieŜelaznych 
299. Lekka frakcja i pyły zawierające substancje 

niebezpieczne 
300. Lekka frakcja i pyły inne niŜ wymienione w 19 

10 03 
301. Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne 
302. Inne frakcje niŜ wymienione w 19 10 05 
303. Papier i tektura 
304. Metale Ŝelazne 
305. Metale nieŜelazne 
306. Tworzywa sztuczne i guma 
307. Szkło 
308. Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
309. Drewno inne niŜ wymienione w 19 12 06 
310. Tekstylia 
311. Minerały (np. piasek, kamienie) 
312. Odpady palne (paliwo alternatywne) 
313. Inne odpady (w tym zmieszane substnacje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
zawierające substancje niebezpieczne 

314. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niŜ wymienione w 19 12 11 

315. Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi 
zawierające substancje niebezpieczne 

316. Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne 
niŜ wymienione w 19 13 01 

317. Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niŜ 
wymienione 19 13 03 

318. Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne 
niŜ wymienione w 19 13 05 

319. Odpady ciekłe i stęŜone uwodnione odpady ciekłe 
(np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych 
inne niŜ wymienione w 19 13 07 

320. Odpady po autoklawowaniu odpadów 
medycznych i weterynaryjnych 

19 09 05 
19 09 06 

 
19 09 99 
19 10 01 
19 10 02 
19 10 03* 

 
19 10 04 

 
19 10 05* 
19 10 06 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 02 
19 12 04 
19 12 05 
19 12 06* 
19 12 07 
19 12 08 
19 12 09 
19 12 10 
19 12 11* 

 
 

19 12 12 
 
 

19 13 01* 
 

19 13 02 
 

19 13 04 
 

19 13 06 
 

19 13 08 
 
 

19 80 01 
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321. Papier i tektura 
322. Szkło 
323. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
324. OdzieŜ 
325. Tekstylia 
326. Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (b. 

toksyczne o toksyczne no. herbicydy, insektycydy) 
327. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 
328. Urządzenia zawierające freony 
329. Oleje i tłuszcze jadalne 
330. Oleje i tłuszcze inne niŜ wymienione w 20 01 25 
331. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
Ŝywice zawierające substancje niebezpieczne 

332. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
Ŝywice inne niŜ wymienione w 20 01 27 

333. Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
334. Detergenty inne niŜ wymienione w 20 01 29 
335. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
336. Leki inne niŜ wymienione w 20 01 31 
337. Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 
akumulatory zawierające te baterie 

338. Baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 20 
01 33 

339. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niŜ wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

340. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 
35 

341. Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
342. Drewno inne niŜ wymienione w 20 01 37 
343. Tworzywa sztuczne 
344. Metale 
345. Odpady zmiotek wentylacyjnych 
346. Środki ochrony roślin inne niŜ wymienione w 20 

01 19 
347. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 01 01 
20 01 02 
20 01 08 
20 01 10 
20 01 11 
20 01 19* 

 
20 01 21* 

 
20 01 23* 
20 01 25 
20 01 26* 
20 01 27* 

 
20 01 28 

 
20 01 29* 
20 01 30 
20 01 31* 
20 01 32 
20 01 33* 

 
 
 

20 01 34 
 

20 01 35* 
 
 

20 01 36 
 
 

20 01 37* 
20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 
20 01 41 
20 01 80 

 
20 01 99 
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348. Odpady ulegające biodegradacji 
349. Gleba i ziemia, w tym kamienie 
350. Inne odpady nieulegające biodegradacji 
351. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
352. Odpady z targowisk 
353. Odpady z czyszczenia ulic i placów 
354. Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

słuŜących do gromadzenia nieczystości 
355. Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
356. Odpady wielkogabarytowe 
357. Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 

20 02 01 
20 02 02 
20 02 03 
20 03 01 
20 03 02 
20 03 03 
20 03 04 

 
20 03 06 
20 03 07 
20 03 99 

48. 24.01.2007 23.01.2017 Firma Handlowo-
Usługowa „KUBA” 
Ul. Wojska Polskiego 5 
11-400 Kętrzyn 

1. Opakowania z papieru i tektury 
2. Opakowania z tworzyw sztucznych 
3. Opakowania z drewna 
4. Opakowania z metali 
5. Opakowania wielomateriałowe 
6. Zmieszane odpady opakowaniowe 
7. Opakowania ze szkła 
8. Opakowania z tekstyliów 
9. Sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niŜ wymienione w 15 02 02 

10. ZuŜyte opony 
11. Okładziny hamulcowe inne niŜ wymienione w 

160111 
12. Płyny zapobiegające zamarzanie inne niŜ 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 02 03 
 
 
16 01 03 
16 01 12 
 
16 01 15 

Transport: 
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wymienione w 160114 
13. Zbiorniki na gaz skroplony 
14. Metale Ŝelazne 
15. Metale nieŜelazne 
16. Tworzywa sztuczne  
17. Szkło  
18. Inne niewymienione elementy 
19. Inne niewymienione odpady 
20. ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w16 02 

09 do 16 02 13 
21. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 

wymienione w 16 02 15 
22. Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 

03 03, 16 03 80 
23. Organiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 03 

05, 16 03 80 
24. Produkty spoŜywcze przeterminowane lub 

nieprzydatne do spoŜycia 
25. Gazy w pojemnikach inne niŜ wymienione w 16 

05 04 
26. ZuŜyte chemikalia inne niŜ wymienione w 16 05 

06, 16 05 07 lub 16 05 08 
27. Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 
28. Inne baterie i akumulatory  
29. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji  
30. Odpady inne niŜ wymienione w 16 81 01 
31. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
32. Gruz ceglany  
33. Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposaŜenia 
34. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 
17 01 06 

35. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
36. Inne niewynienione odpady 
37. Drewno 
38. Szkło 
39. Tworzywa sztuczne 
40. Odpadowa papa 

 
16 01 16 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 19 
16 01 20 
16 01 22 
16 01 99 
16 02 14 
 
16 02 16 
 
16 03 04 
 
16 03 06 
 
16 03 80 
 
16 05 05 
 
16 05 09 
 
16 06 04 
16 06 05 
16 80 01 
16 81 02 
17 01 01 
 
17 01 02 
17 01 03 
 
17 01 07 
 
 
 
17 01 80 
17 01 82 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 03 80 



PLAN  GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO NA LATA 2008-2011 

          
 

169

41. Miedź, brąz,, mosiądz 
42. Aluminium  
43. Ołów  
44. Cynk 
45. śelazo i stal  
46. Cyna  
47. Mieszaniny metali 
48. Kable inne niŜ wymienione w 17 04 10 
49. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ 

wymienione w 17 05 03 
50. Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontaŜu inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03 

51. Papier i tektura 
52. Metale Ŝelazne 
53. Metale nieŜelazne 
54. Tworzywa sztuczne i guma 
55. Szkło  
56. Drewno inne niŜ wymienione w 19 12 06 
57. Tekstylia 
58. Minerały (np. piasek, kamienie) 
59. Odpady palne ( paliwo alternatywne) 
60. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niŜ wymienione w 19 12 11 

61. Papiery i tektura 
62. Szkło 
63. Tworzywa sztuczne 
64. Odpady ulegające biodegradacji 
65. Gleba i ziemia, w tym kamienie 
66. Inne odpady nieulegające biodegradacji  
67. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
68. Odpady wielkogabarytowe 
69. Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach 

17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 
17 05 04 
 
17 09 04 
 
 
19 21 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 
19 12 07 
19 12 08 
19 12 09 
19 12 10 
19 12 12 
  
 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 39 
20 02 01 
20 02 02 
20 02 03 
20 03 01 
20 03 07 
20 03 99 

49. 2007.08.30 30.05.2016 Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
„Komunalnik” Sp. z o.o. 
z siedzibą przy Pl. 
Słowiańskim 2 w 
Kętrzynie 

1. Odpady wielkogabarytowe  20 03 07 Zbieranie, transport i odzysk odpadów.  
Magazynowanie: 
Pl. Słowiański 2, ul. Budowlana 1,  
Działki oznaczone nr 76 i 45,  
Na działce nr 11/9 w Pudwągach  
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50.  2007.11.05 23.01.2017 Firma Handlowo- 
Usługowa „KUBA” 
ul. Wojska Polskiego 5 
11-400 Kętrzyn  

1. Osady z mycia i czyszczenia  
2. Odpadowa tkanka zwierzęca 
3. Odpadowa masa roślinna 
4. Odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem 

opakowań) 
5. Odchody zwierzęce 
6. Odpady z gospodarki leśnej  
7. Odpady agrochemikaliów inne niŜ wymienione w 

02 01 08 
8. Odpady metalowe 
9. Odpady z upraw hydroponicznych 
10. Inne niewymienione odpady 
11. Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców 
12. Odpady konserwantów 
13. Odpady poekstrakcyjne 
14. Surowce i produkty nie nadające się do spoŜycia i 

przetwórstwa 
15. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
16. Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa 

produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) 
17. Odpady z produkcji pasz roślinnych  
18. Odpady tytoniowe  
19. Inne niewymienione odpady 
20. Osady z oczyszczania i mycia buraków 
21. Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda 

cukrownicza (wapno defekacyjne) 
22. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
23. Wysłodki 
24. Inne niewymienione odpady 
25. Surowce i produkty nieprzydatne do spoŜycia oraz 

przetwarzania  
26. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
27. Odpadowa serwatka  
28. Inne niewymienione odpady  
29. Surowce i produkty nieprzydatne do spoŜycia i 

przetwórstwa 
30. Odpady konserwantów 
31. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
32. Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze 

spoŜywcze  

02 01 01 
02 01 02 
02 01 03 
02 01 04 
  
02 01 06 
02 01 07 
02 01 09 
 
02 01 10 
02 01 83 
02 01 99 
02 03 01 
   
02 03 02  
02 03 03 
02 03 04 
 
02 03 05 
02 03 80 
 
02 03 81 
02 03 82 
02 03 99 
02 04 01 
02 04 02 
 
02 04 03 
02 04 80 
02 04 99 
02 05 01 
 
02 05 02 
02 05 80 
02 05 99 
02 06 01 
 
02 06 02 
02 06 03 
02 06 80 
 

Transport cały kraj 
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33. Inne niewymienione odpady 
34. Odpady z mycia, oczyszczania, i mechanicznego 

rozdrabniania surowców  
35. Odpady z destylacji spirytualiów 
36. Odpady z procesów chemicznych 
37. Surowce i produkty nieprzydatne do spoŜycia i 

przetwórstwa 
38. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
39. Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, 

wywary 
40. Inne niewymienione odpady 
41. Odpady kory i korka 
42. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i 

fornir zawierające substancje niebezpieczne 
43. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i 

fornir inne niŜ wymienione w 03 01 04 
44. Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niŜ 

wymienione w 03 01 80 
45. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
46. Inne niewymienione odpady 
47. Inne niewymienione odpady 
48. Odpady z kory i drewna  
49. Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą 

siarczynową (w tym osady ługu zielonego 
50. Szlamy z odbarwienia makulatury 
51. Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury  
52. Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu 
53. Odpady szlamów defekosaturacyjnych 
54. Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy 

i powłok pochodzące z mechanicznej separacji  
55. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne 

niŜ wymienione w 03 03 10 
56. Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub 

chlorem 
57. Szlamy z innych procesów bielenia 
58. Inne niewymienione odpady 
59. Odpady materiałów złoŜonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, elastomery) 
60. Substancje organiczne z produktów naturalnych 

02 06 99 
02 07 01 
 
02 07 03 
02 07 03 
02 07 04 
 
02 07 05 
02 07 80 
  
02 07 99 
03 01 01 
03 01 04* 
 
03 01 05 
 
03 01 81 
  
03 01 82 
03 01 99 
03 02 99 
03 03 01 
03 03 02 
 
03 03 05 
03 03 07 
 
03 03 08 
 
03 03 09 
03 03 10 
 
03 03 11 
 
03 03 80 
 
03 03 81 
03 03 99 
04 02 09 
 
04 02 10 
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(np. tłuszcze, woski) 
61. Odpady z wykańczania inne niŜ wymienione w 

04 02 14 
62. Inne niewymienione odpady  
63. Przeterminowane środki ochrony roślin inne niŜ 

wymienione w 07 04 80 
64. Inne niewymienione odpady 
65. Opakowania z papieru i tektury  
66. Opakowania z tworzyw sztucznych 
67. Opakowania z drewna  
68. Opakowania z metali  
69. Opakowania wielomateriałowe 
70. Zmieszane odpady opakowaniowe 
71. Opakowania ze szkła  
72. Opakowania z tekstyliów  
73. Opakowania z metali- puszki po klejach do 

produkcji mebli 
74. Sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niŜ wymienione w 15 02 02 

75. ZuŜyte opony 
76. Okładziny hamulcowe inne niŜ wymienione w 16 

01 11 
77. Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niŜ 

wymienione w 16 01 14 
78. Zbiorniki na gaz skroplony 
79. Metale Ŝelazne 
80. Metale nieŜelazne 
81. Tworzywa sztuczne 
82. Szkło  
83. Inne niewymienione elementy 
84. Inne niewymienione odpady 
85. ZuŜyte urządzenia zawierające freony, HCFC, 

HFC 
86. ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 

09 do 16 02 13 
87. Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ 

wymienione w 16 02 15 
88. Nieorganiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 

03 03, 16 03 80 
89. Organiczne odpady inne niŜ wymienione w 16 03 

 
04 02 15 
 
04 02 99 
07 04 81 
  
07 04 99 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 01 11* 
 
15 02 03 
 
 
16 01 03 
16 01 12 
 
16 01 15 
 
16 01 16 
16 01 17 
16 01 18 
16 01 19 
16 01 20 
16 01 22 
16 01 99 
16 02 11* 
 
16 02 14 
 
16 02 16 
 
16 03 04 
 
16 03 06 
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05, 16 03 80 
90. Produkty spoŜywcze przeterminowane lub 

nieprzydatne do spoŜycia 
91. Gazy w pojemnikach inne niŜ wymienione w 16 

05 04 
92. ZuŜyte chemikalia inne niŜ wymienione w 16 05 

06, 16 05 07 lub 16 05 08 
93. Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 
94. Inne baterie i akumulatory 
95. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 
96. Odpady inne niŜ wymienione w 16 81 01 
97. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
98. Gruz ceglany 
99. Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposaŜenia  
100. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 
17 01 06 

101. Usunięte tynki tapety, okleiny itp.  
102. Odpady z remontów i przebudowy dróg 
103. Inne niewymienione odpady 
104. Drewno  
105. Szkło  
106. Tworzywa sztuczne 
107. Odpadowa papa 
108. Miedź, brąz, mosiądz 
109. Aluminium 
110. Cynk 
111. śelazo i stal  
112. Cyna 
113. Mieszaniny metali  
114. Kable inne niŜ wymienione 17 04 10 
115. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ 

wymienione w 17 05 03 
116. Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niŜ 

wymienione w 17 08 01 
117. Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontaŜu inne niŜ wymienione w 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03 

 
16 03 80 
 
16 05 05 
 
16 05 09 
 
16 06 04 
16 06 05 
16 80 01 
16 81 02 
17 01 01 
 
17 01 02 
17 01 03 
 
17 01 07 
 
 
 
17 01 80 
17 01 81 
17 01 82 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 03 80 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 
17 05 04 
 
17 08 02 
 
17 09 04 
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118. Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich 
resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 

119. Inne odpady niŜ wymienione w 18 01 03 
120. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne 

niŜ wymienione w 18 01 06 
121. Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich 

resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 
122. Inne odpady niŜ wymienione w 18 02 02 
123. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne 

niŜ wymienione w 18 02 05 
124. Leki inne niŜ wymienione w 18 02 07 
125. Papiery i tektura  
126. Metale Ŝelazne  
127. Metale nieŜelazne 
128. Tworzywa sztuczne i guma 
129. Szkło  
130. Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
131. Drewno inne niŜ wymienione w 19 12 06 
132. Tekstylia 
133. Minerał (np. piasek, kamienie) 
134. Odpady palne( paliwo alternatywne) 
135. Inne odpady (w tym zamieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niŜ wymienione w 19 12 11 

136. Papier i tektura 
137. Szkło  
138. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
139. OdzieŜ  
140. Tekstylia 
141. Oleje i tłuszcze jadalne 
142. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

Ŝywice inne niŜ wymienione w 20 01 27 
143. Detergenty inne niŜ wymienione w 20 01 29 
144. Leki inne niŜ wymienione w 20 01 31 
145. Baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 20 

01 33 
146. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niŜ wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 
147. Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
148. Drewno inne niŜ wymienione w 20 01 37 
149. Tworzywa sztuczne 

18 01 01 
 
18 01 04 
18 01 07 
 
18 02 01 
 
18 02 03 
18 02 06 
 
18 02 08 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 
19 12 06* 
19 12 07 
19 12 08 
19 12 09 
19 12 10 
19 12 12 
 
 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 08 
20 01 10 
20 01 11 
20 01 25 
20 01 28 
 
20 01 30 
20 01 32 
20 01 34 
  
20 01 36 
 
20 01 37* 
20 01 38 
20 01 39 
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150. Metale  
151. Odpady zmiotek wentylacyjnych 
152. Środki ochrony roślin inne niŜ wymienione w 20 

01 19 
153. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny  
154. Odpady ulegające biodegradacji  
155. Gleba i ziemia, w tym kamienie 
156. Inne odpady nieulegające biodegradacji  
157. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
158. Odpady z targowisk 
159. Odpady z czyszczenia ulic i placów 
160. Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

słuŜących do gromadzenia nieczystości  
161. Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
162. Odpady wielkogabarytowe 
163. Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 

20 01 40 
20 01 41 
20 01 80 
 
20 01 99 
 
20 02 01 
20 02 02 
20 02 03 
20 03 01 
20 03 02 
20 03 03 
20 03 04 
 
20 03 06 
20 03 07 
20 03 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


