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Decyzja 2012/21/UE Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 

106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie 
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Nowelizacja u.p.z.p.  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 
1020). 
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u.s.g.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
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Wytyczne MIR  Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 
samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi 
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 22 września 2015 r.) 

u.c.p.g. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 

u.o. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
21 z późn. zm.). 

u.d.i.p. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). 

p.o.ś. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.). 

rozp. selekt. zb. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w 
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania (Dz. U z 
2017 r. poz. 19). 
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1. WSTĘP 
 

1.1 Podstawa formalno-prawna 

 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko 

projektu dokumentu pn. „Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030”, zwanej w dalszej części niniejszej 

Prognozy „Koncepcją”. Konieczność opracowania dokumentu Koncepcji nie wynika 

bezpośrednio z przepisów prawnych – jest to dokument fakultatywny. Koncepcja jest 

dokumentem planistycznym o horyzoncie strategicznym, opartym o przeprowadzone analizy 

stanu istniejącego gospodarki odpadami, który prezentuje kierunki i warianty rozwoju 

systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta 

Toruń. Koncepcja identyfikuje zagrożenia oraz możliwe działania wynikające między innymi 

ze zmian w zakresie standardów selektywnej zbiórki odpadów oraz wymogów osiągnięcia 

przez gminy określonych poziomów gospodarowania odpadami komunalnymi.  

   Podstawą opracowania jest Umowa nr WGK.GO.01.2016 zawarta w dniu 

29.08.2016 r., pomiędzy Gminą Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w 

Toruniu,  

a Konsorcjum firm w składzie: 

 DS CONSULTING Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 209, 80-266 Gdańsk, 

 proGEO sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław. 

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), projekt 

Koncepcji zalicza się do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, jeśli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (pkt. 2.), lub jeśli jego realizacja może 

spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 (pkt. 3.). Elementem 

strategicznej oceny jest niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana 

zgodnie z art. 51 i 52 w/w ustawy. 

Część planowanych według ustaleń Koncepcji inwestycji może należeć do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
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1.2 Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w Prognozie 
 

  Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) przed 

opracowaniem niniejszej Prognozy wystąpiono z wnioskiem do: 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; 

- Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, 

o uzgodnienie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 

na środowisko, wskazując pełny zakres Prognozy, zgodny z art. 51 ust. 2 w/w ustawy. 

Zgodnie z przepisem Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – 

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, 

stanowiące załącznik do prognozy; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 

oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 

podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

a w szczególności na: 
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– różnorodność biologiczną,  

– ludzi,  

– zwierzęta,  

– rośliny,  

– wodę,  

– powietrze,  

– powierzchnię ziemi,  

– krajobraz,  

– klimat,  

– zasoby naturalne,  

– zabytki,  

– dobra materialne  

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 

alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy. 

 

Informacje zawarte w Prognozie, zgodnie z art. 52. ust. 1. ustawy, zostały 

opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do 

zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu jego przyjęcia.  

Z uwagi na strategiczny charakter projektowanego dokumentu, jakim jest „Koncepcja 

rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 

2030”, tworzy ona ramy dla realizacji różnorodnych przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych 

i nie inwestycyjnych, jednorazowych i stałych (cyklicznych), a także planowanych do realizacji 

w zróżnicowanym horyzoncie czasowym. W związku z tym zakres prognozy oddziaływania na 

środowisko działań przedstawionych w dokumencie został opracowany na zbliżonym 

poziomie ogólności. 

Ponadto, zgodnie z ust. 2. artykułu 52 cytowanej ustawy, w prognozie oddziaływania 

na środowisko uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na 
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środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych 

z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania.  

 

1.3 Metodyka opracowania Prognozy 
 

Przy sporządzaniu Prognozy posłużono się dwoma metodami. Pierwszą z nich jest 

metoda opisowa, która polegała na charakterystyce Gminy Miasta Toruń, w szczególności na 

określeniu zasobów środowiska, aktualnego stanu podstawowych komponentów środowiska 

i jego zagrożeń. Opis oparto na danych zawartych w oficjalnych dokumentach Gminy Miasta 

Toruń udostępnianych na stronie: www.torun.pl.  

W celu prognozowania mogących wystąpić oddziaływań na środowisko naturalne 

oraz dla przeprowadzenia wariantowania wykorzystano matrycę możliwych oddziaływań 

przedsięwzięć określonych w Koncepcji, opisaną szczegółowo w dalszych rozdziałach 

niniejszego dokumentu. 
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2. CELE, ZAWARTOŚĆ I REKOMENDACJE KONCEPCJI ROZWOJU SYSTEMU 
 

2.1 Uwarunkowania i powiązania Koncepcji z innymi dokumentami 
 

   Analizowana Koncepcja służy do realizacji na terenie Gminy Miasta Toruń celów i 

kierunków działań określonych w dokumentach strategicznych wyższego szczebla takich jak: 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO); 

-  Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). 

W zakresie KPGO aktualnie obowiązujący jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 

(Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki 

odpadami 2022). W zakresie WPGO obowiązującym jest Plan Gospodarki Odpadami 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 

(Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń, 2012 r.). 

Aktualnie trwają także prace nad Projektem „Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Przewiduje 

się, że plan ten zostanie uchwalony w najbliższym czasie. 

  Analizowana Koncepcja wpisuje się także w „Strategię Rozwoju Miasta Torunia do 

roku 2020” (Toruń 2010 r.). 

 

2.1.1 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) 
 

Dnia 11 sierpnia 2016 r. ogłoszono Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (Uchwała 

nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 

2022).  

W KPGO założono m.in. następujące cele w gospodarce odpadami komunalnymi: 

 doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie 

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym wskazano, że: 

o osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych powinno 

wynieść minimum 50% ich masy do 2020 r., 

o do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych, 

o do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych, 

o redukcja składowania odpadów komunalnych powinna wynieść maksymalnie 10% do 

2030 r.; 

o do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w województwie lub 
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kraju w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych nie może przekraczać w 

skali województwa lub kraju 30% masy wytworzonych odpadów; 

 zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych 

odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie) poprzez m.in.: 

o wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie całego kraju do końca 2021 r. (uwaga – wskazano jako 

niedopuszczalny podział na odpady „suche” - „mokre”), 

o wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania 

odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła – do końca 2021 r.; 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych 

odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.; 

 monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych 

wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do 

składowania (frakcja 19 12 12); 

 

W związku z założonymi celami w KPGO przyjęto m.in. następujące kierunki działań: 

 modernizacja technologii w MBP - po modernizacji część mechaniczna w tych 

instalacjach ma służyć do efektywnego wysortowania odpadów surowcowych 

i doczyszczania odpadów wysegregowanych u źródła, natomiast część biologiczna ma być 

wykorzystywana do kompostowania lub fermentacji bioodpadów i odpadów zielonych; 

 dążenie do maksymalnego zwiększenia masy odpadów komunalnych poddawanych 

recyklingowi, w tym promowanie i realizacja działań na rzecz przygotowania do 

ponownego użycia oraz recyklingu nadających się do tego produktów lub materiałów 

wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych; 

 realizacja badań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, między innymi badania 

dotyczące analizy składu morfologicznego odpadów oraz właściwości fizycznych  

i chemicznych odpadów; 

 organizowanie i prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych zarówno na szczeblu 

ogólnokrajowym, jak i gminnym; 

 wdrożenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów  

u źródła co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: 

o papier i tektura,  

o metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  

o szkło,  

o popiół,  

o bioodpady, w tym odpady zielone; 
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Ponadto wskazanym kierunkiem działania jest: 

a) oddzielne zbieranie papieru i tektury oraz oddzielnie szkła opakowaniowego, aby 

zapobiec ich zanieczyszczeniu (dzięki temu surowce te będzie cechować należyta 

jakość i tym samym możliwość poddania ich recyklingowi), 

b) gromadzenie i transport odpadów zebranych selektywnie w sposób zapobiegający ich 

zmieszaniu; 

 zapewnienie możliwości selektywnego zbierania za pośrednictwem PSZOK oraz w miarę 

możliwości w inny dogodny dla mieszkańców sposób (co najmniej następujących frakcji 

odpadów: zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady zielone, popiół, odpady budowlane i remontowe, stanowiące odpady 

komunalne); 

 ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji – zachęty w zakresie 

zagospodarowania takich odpadów w przydomowych kompostownikach; 

 wdrożenie zrównoważonego systemu zastosowania termicznych metod przekształcania 

odpadów komunalnych z odzyskiem energii, m.in. przez: 

o koordynację działań na poziomie poszczególnych województw w zakresie planów 

rozwoju infrastruktury służącej przetwarzaniu odpadów komunalnych, 

w szczególności dla ITPOK oraz ich późniejsza realizacja, 

o uniemożliwienie finansowania ze środków publicznych ITPOK, jeżeli udział 

w województwie masy termicznie przekształconych odpadów komunalnych oraz 

odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do 

wytworzonych odpadów komunalnych przekroczy 30%; 

 zweryfikowanie na etapie opracowywania aktualizacji WPGO potrzeb inwestycyjnych 

w regionach gospodarki odpadami, w tym zasadności tworzenia nowych instalacji (MBP, 

ITPOK), a także dopasowanie ich mocy przerobowych do aktualnych i prognozowanych 

potrzeb w tym zakresie. 

 

2.1.2 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2012 
 

W obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 (Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania 

Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń, 2012r.) Gmina Miasta Toruń została przypisana do 

7 Toruńskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z adnotacją, że od dnia 

1 stycznia 2016 r., tj. od uruchomienia Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Region 5 Bydgoski i Region 7 Toruński 

zostaną połączone w Region 5 Bydgosko-Toruński. 
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Rysunek 2.1 Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi wg WPGO 2012 

 

 

 
Źródło: WPGO 2012 

 

Połączony Region 5 (Bydgosko-Toruński) według WPGO 2012 umożliwia współpracę między 

Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń dla realizacji projektu „Budowa Zakładu Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitarnego”, której szczegóły określono w Porozumieniu międzygminnym z dnia 

29 października 2009 roku między Miastem Bydgoszcz i Gminą Miasta Toruń. 
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Z uwagi na fakt, że uchwałą Nr XIII/286/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 26 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017  

z perspektywą na lata 2018-2023”, doszło do połączenia ww. Regionów, w dalszej części 

rozdziału przedstawiono analizę zapisów WPGO 2012 wyłącznie po tym fakcie.  

 

Dane na temat 5 Regionu Bydgosko -Toruńskiego zamieszczono poniżej. 

Rysunek 2.2 Region 5 Bydgosko-Toruński po wybudowaniu Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego wg WPGO 2012 

 
Źródło: WPGO 2012 
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Tabela 2.1 Instalacje w Regionie 5 Bydgosko-Toruńskim wg WPGO 2012 

 
Źródło: uchwała w sprawie wykonania WPGO 

 
Skróty: 
MBP - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych; 
Z - przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów i wytwarzanie produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin; 
SK - składowisko odpadów 
SP - spalarnia odpadów 
 

Według WPGO 2012 w Regionie 5 funkcjonować będzie: 

 1 RIPOK w zakresie termicznego przetwarzania odpadów,  

 6 RIPOK w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

 7 RIPOK w zakresie kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

 5 RIPOK w zakresie składowania odpadów. 
 

 

W WPGO 2012 instalacje położone na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych przy ul. Kociewskiej 47-53 w Toruniu, który stanowi własność Gminy 

Miasta Toruń, natomiast zarządzany jest przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zostały określone jako RIPOK w zakresie: 

 mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (po rozbudowie): 

o część mechaniczna o wydajności: 82 000 Mg/rok, 

o część biologiczna o wydajności: 30 000 Mg/rok, 
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 przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: 

o wydajność kompostowni: 3 000 Mg/rok, 

 składowania odpadów: 

o wolna pojemność składowiska: 880 600 m3. 
 

Instalacje MPO Sp. z o.o. wskazane zostały również jako instalacje przewidziane 

do zastępczej obsługi Regionu. 
 

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu zgłosiła do WPGO 2012 

jedną inwestycję: rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

w części biologicznej w procesie kompostowania o minimalnej mocy przerobowej 

35 000 Mg/rok. 
 

Jednocześnie Gmina Miasta Toruń, działając na podstawie porozumienia międzygminnego 

zawartego w dniu 29.10.2009 r. z miastem Bydgoszcz, współuczestniczy w projekcie 

związanym z powstaniem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego (umowa o dofinansowanie nr POIS. 

02.01.00-00-007/09-00 z dnia 03.03.2011 r.). Efektem realizacji ww. porozumienia jest 

rozpoczęcie od początku 2016 roku przekazywania toruńskich odpadów do termicznego 

przekształcenia w ZTPOK. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego został wskazany w WPGO 2012 jako RIPOK 

w zakresie spalarni odpadów o wydajności 180 000 Mg/rok. 

 
Według uchwały Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, z późn. zm.,  

w Regionie 5 funkcjonuje obecnie: 

 1 RIPOK w zakresie termicznego przetwarzania odpadów,  

 5 RIPOK w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

 7 RIPOK w zakresie kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

 4 RIPOK w zakresie składowania odpadów. 

W uchwale wskazane zostały również instalacje przewidziane do zastępczej obsługi Regionu. 

 

2.1.3 Projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2016 

 

Według Projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” (Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy 

- Sabina Kowalska, Projekt Sierpień 2016 r.) zaplanowano podział województwa na cztery 

Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi: 1 Północny, 2 Wschodni, 3 Południowy 

i 4 Zachodni. 
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Rysunek 2.3 Podział na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi w województwie 
wraz z istniejącymi i planowanymi RIPOK wg Projektu WPGO 2016 

 

Gmina Miasta Toruń została zlokalizowana  
w obrębie Regionu 4 Zachodniego.  
Źródło: projekt WPGO 2016 

Tabela 2.2 Moce przerobowe poszczególnych RIPOK w Regionach (stan faktyczny, 
przeliczeniowy) wg Projektu WPGO 2016 

 
Źródło: projekt WPGO 2016 

Szacowana ilość odpadów komunalnych w Regionie 4 Zachodnim wynosi 270 294 Mg/rok. 
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RIPOK w Regionie 4 Zachodnim przedstawia poniższy rysunek. 

 

Rysunek 2.4 RIPOK w Regionie 4 Zachodnim wg Projektu WPGO 2016 

 
 

[źródło: Projekt WPGO 2016] 
Uwaga: przedstawiony rysunek pochodzi z projektu WPGO i może zawierać błędy 

 

W Projekcie WPGO 2016 instalacje położone na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 37 w Toruniu zostały określony jako RIPOK 

w zakresie: 

 mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: 

o część mechaniczna o wydajności: 85 500 Mg/rok, 

o część biologiczna o wydajności: 28 000 Mg/rok, 

 przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: 

o wydajność kompostowni: 8 000 Mg/rok, 

 składowania odpadów: 

o wolna pojemność składowiska: 605 500 m3. 
 

 

W projekcie Planu Inwestycyjnego, stanowiącego załącznik do Projektu WPGO 2016, ujęto 

następujące inwestycje zgłoszone przez Spółkę MPO Sp. z o.o. w Toruniu: 

 rozbudowę/modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją doczyszczania odpadów selektywnie 

zebranych i odzyskanych z odpadów zmieszanych: 
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Tabela 2.3 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 12 

 

Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 

 

 rozbudowę/modernizację instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych 

bioodpadów: 
 

Tabela 2.4 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 13 

 
Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 

 

 rozbudowę/modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych: 
 

Tabela 2.5 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 17 

 
Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 

 

 rozbudowę/modernizację składowiska odpadów: 
 

Tabela 2.6 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 19 

 
Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 
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Tabela 2.7 Wyciąg z projektu Planu inwestycyjnego – tabela 32 Harmonogram 

 
Uwaga: przedstawione dane pochodzą z projektu WPGO i nie uwzględniają uwag zgłaszanych przez UMT i MPO 

 
 

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu zgłosiła do Projektu 

WPGO 2016 m.in. następujące uwagi (podano zapisy, które powinny być zmienione): 

 Stan aktualny ZUOK: 

„Zakład dysponuje:  

o sortownią odpadów komunalnych zmieszanych o mocy przerobowej ok. 57 000,  

a przy pracy 3-zmianowej ok. 85 500 Mg/rok, w tym ok. 27 000 Mg/rok na odpady 

selektywnie zebrane; 

o kompostownią odpadów zielonych (kompostownia polowa) o mocy przerobowej 

ok. 3000 Mg/rok; 

o instalacją do przetwarzania bioodpadów (odpady kuchenne, restauracyjne itp.)  

z możliwością przetwarzania (stabilizacji) frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze 

zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej ok. 5000 Mg/rok – 

technologia MUT; 

o instalacją do przetwarzania (stabilizacji) frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze 

zmieszanych odpadów komunalnych z możliwością przetwarzania odpadów 

zielonych o mocy przerobowej ok. 28 000 Mg/rok – technologia BIODEGMA; 

o składowiskiem odpadów o wolnej pojemności ok. 590 000 m3; 

o zakładem przerobu odpadów budowlanych z zespołem maszyn krusząco-

przesiewających o mocy przerobowej 7 000 Mg/rok, 

o zakładem demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych wraz  

z magazynem odpadów niebezpiecznych o mocy przerobowej 4 000 Mg/rok. 

o pełną infrastrukturą drogową, zbiornikami na odcieki, instalacją odgazowującą 

wraz z kontenerową stacją odzysku biogazu, oczyszczalnią odcieków, wagą.” 
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 Stan aktualny ZUOK: część mechaniczna – sortownia przerabia obecnie  

(stan na 31.12.2014r.) 80 000 Mg/rok, w tym zmieszanych odpadów komunalnych 

71 700 Mg/rok. 

Stan aktualny ZUOK: w kolumnie składowisko podana jest pojemność 605 500 m3, winno być 

590 000 m3 (stan na 31.12.2014 r.). 

 

2.1.4 Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 

 

Dokument strategiczny Gminy Miasta Toruń stanowi „Strategia Rozwoju Miasta Torunia do 

roku 2020” (Toruń 2010 r.), zgodnie z którą jako jeden z celów strategicznych  

rozwoju Miasta Toruń wskazano: 

Cel strategiczny 2 

 

Toruń silny z nowoczesną gospodarką opartą o innowacyjne przedsiębiorstwa, rozwijający 

infrastrukturę techniczną na potrzeby mieszkańców, gospodarki i turystów, 
 

na który składa się m.in. następujący cel operacyjny: 
 

Cel operacyjny 2.4 Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta. 
 

 

W zakresie gospodarki odpadami jako cel wskazano konieczność usprawnienia systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu, zwłaszcza w zakresie dostosowania 

istniejącego systemu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów do wymogów prawnych 

wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz przewidywanych zmian 

tych przepisów do wymagań Wspólnoty Europejskiej. Wskazano, że cel ten powinno się 

osiągnąć przez wdrożenie w szerokim zakresie systemu selektywnego gromadzenia odpadów 

i zastosowanie odpowiednich intensywnych metod ich przetwarzania. 

 

Jako spodziewany rezultat w zakresie gospodarki odpadami wynikający z założonego celu 

wskazano m.in.:  

 wzrost ilości odpadów poddanych segregacji i odzyskowi; 

 wzrost liczby osób uczestniczących w systemie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania; 

 wzrost świadomości mieszkańców miasta w zakresie ochrony środowiska. 
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2.2 Zawartość i rekomendacje Koncepcji  
 

 W ramach części 2 Koncepcji pt. „Modelowa koncepcja gospodarki odpadami” 

wskazany został docelowy rekomendowany model gospodarki odpadami w Gminie Miasta 

Toruń do roku 2030 roku. Na podstawie analizy wariantów zbierania, odbioru i 

zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Miasta Toruń, wskazane zostały następujące 

kierunki docelowego rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 

 

w zakresie selektywnej zbiórki i odbioru odpadów komunalnych 

1. Optymalnym wariantem selektywnego zbierania odpadów na terenie nieruchomości 

jest osobna zbiórka do następujących pojemników lub worków: 

 kolor niebieski –przeznaczone do zbierania papieru i tektury; 

 kolor żółty – przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali, 

 kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła kolorowego i szkła bezbarwnego; 

 kolor brązowy - przeznaczone do zbierania bioodpadów. 

 

Rysunek 2.5 Rekomendowany model selektywnej zbiórki 

 
[źródło: opracowanie własne] 
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2. W rekomendowanym wariancie przewidującym wspólną zbiórkę szkła białego i 

kolorowego, uwzględniając wymagania nowego rozporządzenia, konieczne będzie 

wskazanie jako właściwego, wspólnego pojemnika w kolorze zielonym. Obecnie do 

zbiórki szkła kolorowego służy pojemnik biały. 

3. Zmiana modeli zbiórki odpadów „u źródła” wymagać będzie zmiany uchwał 

regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń, w 

tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 

4. Uwzględniając termin zakończenia obowiązującej umowy na odbiór odpadów z Gminy 

Miasta Toruń, przewiduje się, że nowy model selektywnego zbierania odpadów zacznie 

obowiązywać od początku 2018 r. 

5. W zakresie odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych przewiduje się, że od 2018 

roku wprowadzona zostanie nowa usługa dla właściciela nieruchomości w ramach 

opłaty „śmieciowej” podstawienia kontenera na gruz i jego odbiór, limitowanej od 

jednego kontenera określonej pojemności rocznie (np. 1 m3). 

6. W celu zapewnienia zdecydowanego wzrostu selektywnego zbierania odpadów 

nadających się do recyklingu w latach 2018-2020, konieczne jest w najbliższych latach 

wdrożenie szeregu równoległych działań zapewniających wypadkowy wzrost ilości 

odbieranych odpadów w sposób selektywny. 

7. W zabudowie jednorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

odbierane będą jeden raz w tygodniu. Odpady papieru i tektury w niebieskim worku, 

metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbierane łącznie w żółtym 

worku odbierane będą dwa razy w miesiącu. Jeden raz w miesiącu odbierane będą 

odpady szkła. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą trzy razy 

w roku. 

8. W zabudowie wielorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

odbierane będą dwa razy w tygodniu (w niektórych przypadkach z większą 

częstotliwością). Odpady papieru i tektury w niebieskim pojemniku, metali, tworzyw 

sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbierane łącznie w żółtym pojemniku 

odbierane będą jeden raz w tygodniu. Odpady szkła odbierane będą jeden raz na dwa 

tygodnie. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą jeden raz 

w miesiącu. 

9. Przewiduje się, że pozostałe elementy zbierania i odbioru odpadów na terenie Gminy 

Miasta Toruń, niepowiązane z modelem określającym kolory pojemników i zbierane 

w nich frakcje, będą kontynuowane zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami. 

 

w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 
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10. Ocenia się, że aktualne efekty zbierania na PSZOK-ach są porównywalne do innych 

miast i brak jest przesłanek wskazujących potrzebę realizacji nowych Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przewiduje się, że do 2030 roku 

terenie Miasta Toruń nie będzie rozwijana sieć PSZOK – funkcjonować będą dwa 

istniejące punkty. 

 

w zakresie postępowania z pojemnikami na terenie nieruchomości 

11. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (uchwała 

nr 300/2016 z 12.05.2016 r.) określa rodzaje i minimalne pojemności pojemników w 

jakie powinny zostać wyposażone nieruchomości. Przewiduje się, że powyższe zasady 

będą miały nadal zastosowanie. 

12. W celu osiągnięcia wzrostu selektywnego zbierania odpadów u źródła konieczne jest 

podjęcie działań zapewniających między innymi efektywniejsze selektywne zbieranie 

odpadów przez pojedynczego mieszkańca, wynikające z jego zaangażowania się w 

selektywną zbiórkę. W tym celu przewiduje się: 

a) Wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników (np. chipów, kodów 

kreskowych itp.), umożliwiającego przypisanie pojemnika do nieruchomości i 

monitoring jego odbioru, wypełnienia i poprawności zbieranego odpadu - 

sortowania. 

- Wyposażenie śmieciarek w system identyfikacji pojemników na odpady 

pozwala udokumentować zakres wykonanej pracy. Oprogramowanie pozwala 

zachować kontrolę nad każdym etapem procesu realizacji usług komunalnych. 

Wspiera planowanie, rejestrację i kontrole wykonywanych zadań. 

- Śledzenie wyników sortowania na każdej nieruchomości pozwala podejmować 

dodatkowe działania zachęcające i mobilizujące do lepszego segregowania. 

Mogą to być działania w postaci restrykcji (upomnień, „żółtych kartek”, 

wydanie decyzji o wyższej opłacie), ale też nagród (konkursy na najlepiej 

segregującą nieruchomość itp., indywidualne bonusy, nagrody zbiorowe dla 

osiedli). 

- Ocenia się, że wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników 

oraz wykorzystywanie tego narzędzia w różnorodnych działaniach 

organizacyjnych mobilizujących mieszkańców i właścicieli nieruchomości do 

efektywniejszego selektywnego zbierania odpadów, przyczyni się do 

zwiększenia ilości odbieranych odpadów recyklingowych w skali całego 

miasta. 

b) W zabudowie wielorodzinnej wprowadzenie systemu geoprzestrzennej ewidencji 

boksów/wiat śmietnikowych, umożliwiającego przypisanie do nich budynków i 

klatek schodowych oraz ustawionych w nich pojemników. Wdrożenie systemu 

zarządzania boksami śmietnikowymi, pozwalającego optymalizować ilość 
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ustawionych pojemników na dane frakcje i częstotliwość odbioru, wiązać się może 

z następującymi zadaniami szczegółowymi: 

- Przeprowadzenie ewidencji boksów/wiat śmietnikowych dla zabudowy 

wielorodzinnej na terenie całego miasta (w tym: ocena stanu technicznego, 

przypisanie nieruchomości do określonych boksów/wiat śmietnikowych, 

konsultacje z zarządcami nieruchomości potrzeby przebudowy boksów/wiat 

śmietnikowych) oraz przygotowanie systemu ich geoprzestrzennej ewidencji; 

- opracowanie dobrych praktyk w zakresie parametrów technicznych jakie 

powinny spełniać boksy/wiaty śmietnikowe. Proponuje się, aby zakres 

dobrych praktyk dotyczył: 

- ewentualnego zamykania boksów – optymalnych sposobów technicznych 

i organizacyjnych; 

- usytuowania boksów względem budynków, dróg dojazdowych, terenów o 

innych funkcjach,  

- dostępności dla pojazdów – wielkości dróg dla pojazdów odbierających 

odpady,  

- ograniczenia w parkowaniu innych pojazdów w sąsiedztwie boksów; 

- funkcjonowania pomieszczeń po byłych zsypach na odpady i innych 

pomieszczeń do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych w 

budynkach wielorodzinnych. 

- opracowanie dobrych praktyk w zakresie zasad formalno-prawnych 

związanych z zarządzaniem boksami/wiatami śmietnikowymi, w tym 

określenie odpowiedzialności mieszkańców i zarządców za zgodne z 

Regulaminem gromadzenie odpadów w pojemnikach. Proponuje się, aby 

zakres dobrych praktyk dotyczył: 

- przeprowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości sąsiednich i 

innymi zainteresowanymi  w zakresie dotyczącym lokalizacji boksów 

śmietnikowych, w celu eliminacji/ograniczenia ryzyka szkodliwego 

oddziaływania na nieruchomości sąsiednie, 

-   określenia sposobu zamykania boksów śmietnikowych, 

-   umieszczenia komunikatu/prośby w miejscu widocznym o konieczności 

prawidłowego sortowania odpadów przez umieszczanie ich w 

odpowiednich pojemnikach i niepowodowanie niepotrzebnego 

zanieczyszczenia boksów/wiat śmietnikowych, 

- wdrożenie programu przebudowy i modernizacji boksów śmietnikowych 

leżących na terenach Gminy Miasta Toruń i pozostałych terenach w 

dostosowaniu do opracowanych standardów. Dla właścicieli na pozostałych 

terenach możliwa jest organizacja przez Gminę Miasta Toruń systemu dotacji. 

- prowadzenie kontroli poprawności gromadzenia odpadów, szczególnie w 

sposób selektywny oraz reagowanie przez odpowiedzialne służby na wszelkie 
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przejawy nieprawidłowości, w tym nieprzestrzeganie standardów 

technicznych i formalno-prawnych określonych dla boksów/wiat 

śmietnikowych. 

2) Na nieruchomościach niezamieszkałych prowadzenie kontroli podpisanych umów na 

odbiór odpadów, nie tylko pod kątem samego ich posiadania, ale także przestrzegania 

zapewnienia minimalnej ich pojemności w dostosowaniu do rodzaju i skali prowadzonej 

działalności. W tym celu wskazane jest właściwe przygotowanie osób prowadzących 

kontrole (np. Strażników Miejskich) aby miały niezbędne umiejętności w identyfikacji 

nieprawidłowości 

 

w zakresie porozumień międzygminnych 

13. Zasadnym jest rozpoczęcie niezbędnych negocjacji z gminami ościennymi w zakresie 

dotyczącym zmian lub rozwiązania i zawarcia nowych porozumień międzygminnych, 

które pozwoliłyby na faktycznie wykonywanie zawartych w takich porozumieniach 

ustaleń. Szczególnie istotne jest zagwarantowanie w treściach nowych lub zmienionych 

przekazania Miastu Toruń zadań gmin ościennych polegających na zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych. 

 

w zakresie struktury organizacyjnej i instytucjonalnej funkcjonowania systemu 

14. Rozwiązaniem najlepiej odpowiadającym potrzebom Zamawiającego jest 

pozostawienie zadania dotyczącego zarządzania systemem gospodarki odpadami na 

terenie Miasta Torunia w gestii Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. 

Wskazana struktura dysponuje niezbędnym zasobem osobowym i technicznym 

pozwalającym na sprawne zarządzanie systemem. 

Stosownie do informacji zawartych na stronach Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Torunia w referacie Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, zatrudnionych jest (bez uwzględnienia stanowiska dyrektora i zastępcy 

dyrektora) - 5 osób na stanowiskach pracy ze wskazanym zakresem zadań: 

- kierownik referatu gospodarki odpadami i usług komunalnych, 

- gospodarka odpadami, 

- ewidencja odpadów, 

- ewidencja odpadów, ewidencja środków trwałych, 

- ewidencja odpadów 

Zalecane jest także w zakresie kontroli wywiązywania się przez mieszkańców z 

obowiązków wynikających z u.c.p.g. korzystanie z zasobów kadrowych Straży Miejskiej. 

Stosownie do zapisów Wytycznych dla gmin dotyczących wdrażania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudnienie odpowiedniej ilości 
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pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi powinno 

opierać się na algorytmie 1 pracownik do obsługi około 10 000 mieszkańców. 

Informacja o wynikach kontroli NIK - Wdrożenie w gminach nowego systemu 

gospodarki odpadami wskazuje, że wiodący przedział liczby pracowników 

zatrudnionych w gminie na prawach powiatu , odpowiedzialnych za zadania gospodarki 

odpadami to od 2 do 20 i więcej przy czym wyraźna większość zawiera się w przedziale 

od 10 do 20. 

Ewentualne zwiększenie zatrudnienia w ramach referatu Gospodarki Odpadami i Usług 

Komunalnych Wydziału Gospodarki Komunalnej powinno zostać uzależnione od 

wystąpienia okoliczności faktycznych powodujących znaczne zwiększenie zakresu 

realizowanych zadań np.: 

- w przypadku zawarcia porozumień z gminami Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych z 

terenu tychże gmin, 

- w przypadku podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w oparciu o art. 6c 

ust. 2 u.c.p.g. 

Jednakże nawet w przypadku niewystąpienia wskazanych wyżej przesłanek, zasadnym i 

celowym byłoby zwiększenie zatrudnienia, celem racjonalnego rozdzielenia licznych 

obowiązków realizowanych przez Referat Gospodarki Odpadami.  

 

w zakresie zagospodarowania strumieni odpadów oraz rozwoju instalacji 

15. Przewiduje się rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 

Toruniu o część mechaniczną, zgodnie z planami określonymi przez MPO. Zakres 

inwestycji obejmuje modernizację linii technologicznej istniejącej sortowni odpadów 

polegającą na instalacji i zabudowie separatorów odpadów, modernizacji kabin 

sortowniczych oraz na modernizacji sita bębnowego. Elementy nowej zabudowy 

stanowić będą zespół wag z budynkiem administracyjno-socjalnym oraz myjnia kół i 

podwozi pojazdów przewożących odpady. Uruchomienie zmodernizowanej instalacji 

sortowni przewiduje się na początek 2019 roku. 

16. W celu osiągnięcia lepszych poziomów zagospodarowania odpadów na ZUOK w 

Toruniu, w szczególności optymalizacji zagospodarowania odpadów 

biodegradowalnych, a przede wszystkim w celu energetycznego wykorzystania 

produkowanego z odpadów kuchennych biogazu i czerpania z tego korzyści 

finansowych, proponuje się rozważenie możliwości rozbudowy zakładu o węzeł 

fermentacji (beztlenowej) odpadów kuchennych. Uruchomienie nowej instalacji 

przewiduje się na początek 2025 roku. Wcześniej przewiduje się opracowanie analizy 

techniczno-ekonomicznej możliwości budowy fermentacji dla ZUOK w Toruniu, która 

będzie podstawą do podjęcia decyzji o realizacji tego przedsięwzięcia. 
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w zakresie działań edukacyjno-promocyjnych 

17. Przewiduje się, że miasto Toruń przeprowadzi kampanię edukacyjno – promocyjną, 

której celem będzie propagowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta 

poprzez aktywną edukację ekologiczną mieszkańców Torunia prowadzącą do 

podniesienia poziomu wiedzy oraz kształtowania właściwych zachowań zmierzających 

do poszanowania i dbałości o środowisko. Wcześniej przewiduje się opracowanie 

szczegółowej „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrożeniem 

od 2018 r. nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń”. 

 

w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

18. Proponuje się zmianę systemu naliczania opłat dla gospodarstw deklarujących zbiórkę 

nieselektywną, jako dwukrotność opłaty podstawowej. Rekomenduje się w pierwszym 

etapie wdrożenie systemu dwukrotności opłat w przypadku deklaracji zbiórki 

nieselektywnej, a po wnikliwej analizie wpływu tej zmiany do rozważenia 

ewentualnych korekt przyjętego rozwiązania. 

19. Po wprowadzeniu rekomendowanego modelu rozwoju systemu wyniki wskazują, 

iż niezbędne będzie zwiększanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

roku 2018, jest to jednak krok niezbędny celem pokrycia kosztów funkcjonowania 

systemu. 

 

2.3 Zewnętrzne cele ochrony środowiska istotne dla Koncepcji i sposób ich 
uwzględnienia 

 

2.3.1 Wymagania ogólne ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tj. Dz.U. 2016, poz. 250 z późn. zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminach 

należy do obowiązkowych zadań własnych gminy (Art. 3. 1.). 

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności (Art. 3. 2.): 

 zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 

gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - o ile 

obowiązek budowy takich instalacji wynika z wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami; 

 obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 

 nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi […]; 
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 ustanawiają selektywnie zbieranie odpadów obejmujące co najmniej: papier, metal, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji; 

 tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), które zapewniają 

przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i 

rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne […] -> Gmina jest zobowiązana utworzyć co 

najmniej jeden stacjonarny PSZOK, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami 

(art. 3 ust. 2b);  

 zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

 prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi; 

 dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 

 

2.3.2 Limity gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2016,  

poz. 250 z późn. zm.) gminy są obowiązane:  

 ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania: 

1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo, 

2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo. 

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (art. 3c).  
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 

, poz. 676) określa poziomy konieczne do osiągnięcia w poszczególnych latach: 

 
 

Tabela 2.8 Dopuszczalne poziomy składowania odpadów BIO w poszczególnych latach 

w stosunku do roku 1995 [%] 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Źródło: Dz.U. 2012 , poz. 676 
 
 

 osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. (art 3b): 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 

najmniej 50% wagowo; 

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co 

najmniej 70% wagowo. 

 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów recyklingowych oraz 

budowlanych i rozbiórkowych określone w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 2016 r. w 

sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016, poz. 2167) zestawiono 

poniżej:  

 

Tabela 2.9 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
– papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Źródło: Dz. U. 2016, poz. 2167 
 

Tabela 2.10 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
[%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Źródło: Dz. U. 2016, poz. 2167 

  Przedstawione powyżej oraz dodatkowe wymagania i limity gospodarowania 

odpadami komunalnymi (także w perspektywie do roku 2030) zapisane zostały w 

Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022, omówionym w odrębnym rozdziale 

niniejszej Prognozy. 

2.3.3 Kierunki działań w celu wypełnienia limitów gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

  Analizowana Koncepcja uwzględnia przedstawione powyżej wymagania związane 

z osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
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biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz dodatkowe wymagania i limity 

gospodarowania odpadami komunalnymi (także w perspektywie do roku 2030) zapisane 

w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. 

  Osiągnięty przez Gminę Miasta Toruń poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 r. wyniósł 

46,18% (dopuszczalny poziom w roku 2015 - 50%) a w 2016 r. – 0,33%. Ocenia się, że 

przekazywanie odpadów, w szczególności odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych zmieszanych (o kodzie 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki 

odpadów) do termicznego przekształcenia do ZTPOK w Bydgoszczy umożliwi gminie 

osiągnięcie wymaganych wskaźników także w latach następnych. 

Osiągnięty przez Gminę Miasta Toruń poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. wyniósł 86,8% 

(dopuszczalny poziom w roku 2015 - 40%) a w 2016 r. – 88,41%. Ocenia się, że 

funkcjonowanie w ramach ZUOK w Toruniu wydzielonego Zakładu przerobu odpadów 

budowlanych umożliwi gminie osiągnięcie wymaganych wskaźników także w latach 

następnych. Odpady budowlano-remontowe poddawane są rozdrobnieniu i sortowaniu (w 

procesie R12), a produkty w dalszej kolejności mogą być: wykorzystane na składowisku (w 

procesie R5) lub/i kierowane do dalszego zagospodarowania poza zakładem. 

  Osiągnięcie przez Gminę Miasta Toruń nakazanych prawem poziomów recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła, w perspektywie 2020 roku (50%) będzie niezmiernie 

trudne (w 2016 r. osiągnięty poziom wyniósł 18,57%). Zgodnie z Koncepcją konieczne jest 

podjęcie szeregu równoległych działań, które wzajemnie będą się uzupełniać. Czynnikami 

zapewniającymi wypadkowy wzrost ilości odbieranych odpadów selektywnie zebranych są 

przede wszystkim: 

a) efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów przez pojedynczego mieszkańca, 

wynikające z jego zaangażowania się w selektywną zbiórkę, stanowiące efekt między 

innymi prowadzonych działań i kampanii informacyjno-edukacyjnych; 

b) zwiększenie się odsetka właścicieli nieruchomości deklarujących selektywne zbieranie 

odpadów i rzeczywiście prowadzących selektywną zbiórkę, stanowiącego efekt 

oddziaływania większej opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów. 

c) efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów na nieruchomościach 

niezamieszkałych, wynikające między innymi z ewentualnego objęcia ich gminnym 

systemem odpadowym i kreowania przez Gminę Miasta Toruń polityki cenowej za 

odbierane pojemniki z odpadami zmieszanymi i selektywnie zebranymi. 

Niezależnym działaniem jest także rozbudowa części mechanicznej ZUOK w Toruniu. 

Należy przyjąć, że waga każdego z powyższych czynników jest niemożliwa do empirycznego 

zmierzenia, ponieważ nie prowadzono badań i analiz w tym zakresie. Znaczenie każdego 

czynnika może być specyficzną cechą danej gminy i nie sposób jest obiektywnie ocenić jaki 
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uzyskamy wzrost odbieranych selektywnie odpadów, stosując mniejsze lub większe 

oddziaływanie w postaci działań edukacyjnych, wzrostu opłaty czy też cen pojemników dla 

nieruchomości niezamieszkałych. 

W związku z powyższym wg Koncepcji wskazana jest realizacja równoległa wielu działań 

edukacyjnych i organizacyjnych oraz weryfikacja stawek opłat dla mieszkańców za 

gospodarowanie odpadami, w szczególności w zakresie opłat za nieselektywne zbieranie 

odpadów.  

Ad. a) Działaniami wpływającymi na efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów przez 
pojedynczego mieszkańca mogą być między innymi: 
- różnorodne akcje informacyjno-edukacyjne wynikające z realizacji „Strategii 

działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrożeniem od 2018 r. nowego 
systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń”; 

- ujednolicenie systemu selektywnej zbiórki na terenie całego miasta poprzez 
wprowadzenie wszędzie zbiórki „Papieru” i „Bio” oraz właściwe oznakowanie 
pozostałych pojemników lub worków do selektywnego zbierania (zgodnie z rozp. 
z 29.12.2016. Dz. U. z 2017 r. poz. 19). 

- prowadzenie kontroli poprawności gromadzenia odpadów, szczególnie w sposób 
selektywny oraz reagowanie przez odpowiedzialne służby na wszelkie przejawy 
nieprawidłowości. 

- wprowadzenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników oraz 
wykorzystywanie tego narzędzia w różnorodnych działaniach organizacyjnych 
mobilizujących mieszkańców do efektywniejszego selektywnego zbierania 
odpadów. Mogą to być działania w postaci restrykcji (upomnień, „żółtych 
kartek”, wydanie decyzji o wyższej opłacie), ale też nagród (konkursy na najlepiej 
segregującą nieruchomość itp., indywidualne bonusy, nagrody zbiorowe dla 
osiedli). 

- wdrożenie systemu zarządzania boksami śmietnikowymi, pozwalającego 
optymalizować ilość ustawionych pojemników na dane frakcje i częstotliwość 
odbioru, w tym: opracowanie dobrych praktyk w zakresie parametrów 
technicznych jakie powinny spełniać boksy/wiaty śmietnikowe; opracowanie 
dobrych praktyk w zakresie zasad formalno-prawnych związanych z zarządzaniem 
boksami/wiatami śmietnikowymi; wdrożenie programu przebudowy i 
modernizacji boksów śmietnikowych leżących na terenach Gminy Miasta Toruń i 
pozostałych terenach; 

- ewentualne zmiany określające częstotliwość odbierania odpadów (selektywnych 
i zmieszanych) oraz minimalne pojemności pojemników do ich gromadzenia. 
Zmiany te mogą zmierzać do ograniczania ilości odbieranych odpadów 
zmieszanych oraz oferowania zwiększonego odbioru odpadów selektywnie 
zebranych. Wprowadzenie tych zmian samo w sobie nie spowoduje jednak 
wzrostu selektywnej zbiórki, a wynikać powinno z faktycznego wzrostu ilości 
zbieranych odpadów selektywnych na nieruchomościach będących efektem 
innych działań. Wskazane jest także, aby zmiany częstotliwości i minimalnych 
pojemności pojemników wynikały z analizy danych statystycznych uzyskanych 
dzięki wprowadzeniu systemu elektronicznej ewidencji pojemników. 
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Ad. b) W celu zwiększenia odsetka właścicieli nieruchomości deklarujących selektywne 
zbieranie odpadów proponuje się podjęcie następujących działań: 
- ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
większej opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów; 

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wskazujących na korzyści 
selektywnego zbierania odpadów. 

Ad. c) Działaniami wpływającymi na efektywniejsze selektywne zbieranie odpadów na 
nieruchomościach niezamieszkałych, oprócz podobnych działań jak dla nieruchomości 
zamieszkałych (za wyjątkiem systemu elektronicznej ewidencji pojemników), mogą 
być między innymi: 
- prowadzenie kontroli podpisanych umów na odbiór odpadów, nie tylko pod 

kątem samego ich posiadania, ale także przestrzegania zapewnienia minimalnej 
ich pojemności w dostosowaniu do rodzaju i skali prowadzonej działalności; 

- egzekwowanie przepisów prawa w przypadku akcyjnej zbiórki surowców 
wtórnych (np. w szkołach), przewidujących, że odbiór zebranych odpadów 
prowadzony jest jedynie przez podmiot wpisany do właściwego rejestru 
gminnego i składający stosowne sprawozdania o odpadach komunalnych do 
gminy; 

- wdrożenie dodatkowych rozwiązań polegających na ustawieniu pojemników 
(koszy) zapewniających selektywne zbieranie papieru, metali i tworzyw oraz szkła 
na terenach i obiektach użyteczności publicznej, będących w zarządzie miejskich 
jednostek (np. kosze uliczne, w parkach lub placach zabaw). W szczególności 
należy rozważyć wprowadzenie takiego rozwiązania na terenie Zespołu 
Staromiejskiego względem koszy ulicznych. 

 
W celu zwiększenia ilości odpadów recyklingowych, pozwalającej osiągnąć przez Gminę 

Miasta Toruń nakazanych prawem poziomów recyklingu, proponuje się także podjąć 

działania zmierzające do uwzględnienia w sprawozdaniach rocznych ilości odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zbieranych w punktach skupu 

surowców wtórnych. Odnośnie punktów skupu należy zaznaczyć, że obowiązujący układ 

prawny jest nieprecyzyjny i oficjalnie nie uczestniczą one w gminnym systemie 

sprawozdawczym gospodarowania odpadami. Prowadzenie punktu skupu surowców 

wtórnych nie jest traktowane jako odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, może być jednak zaliczone jako „zbieranie w inny sposób”. Zgodnie z pismem 

Ministra Środowiska z dnia 30.03.2017 (DGO-I.070.9.2017.ER) rozporządzenie z dnia 17 

czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań […] (Dz. U. poz.934) w zał. nr 4 wskazuje w 

przypisie nr 11, że przy obliczaniu poziomu recyklingu można brać pod uwagę odpady 

zebrane w inny sposób. W związku z tym gmina może wystąpić do punktu skupu o udzielenie 

informacji dotyczącej masy i sposobu zagospodarowania tych odpadów (należy przy tym 

zaznaczyć, że informacja taka udzielana by była dobrowolnie). Rekomenduje się podjęcie 

przez Gminę Miasta Toruń współpracy z punktami skupu surowców wtórnych w tym 

zakresie. Zgodnie z pismem Ministra Środowiska z dnia 30.03.2017 (DGO-I.070.9.2017.ER) 

kwestia składania sprawozdań przez prowadzących punkty skupu surowców wtórnych 
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zostanie przeanalizowana na etapie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

 

2.3.4 Realizacja celów i działań związanych ze zmianami klimatu 
 

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA 2020 z perspektywą do 2030. 

To pierwszy dokument strategiczny, który bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do 

zachodzących zmian klimatu, głównym jego celem jest zapewnienie zrównoważonego 

rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach 

zmieniającego się klimatu. 

W dokumencie wskazano priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć 

do 2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka 

wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i 

gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy 

wybrzeża. 

Cel główny SPA 2020 zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych i 

wskazanych w ramach tych celów kierunków działań, stanowiących zasadniczy element SPA 

2020. 

W ramach SPA 2020 zdefiniowano 6 celów szczegółowych tj.: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, 

2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, 

3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, 

4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu, 

5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

 

Działania podejmowane w ramach Koncepcji wpisują się w Cele SPA 2020 przyczyniając się 

tym samym to realizacji celu głównego SPA 2020. Analizowana Koncepcja wpisuje się w 

ramową politykę Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu, której celem jest 

poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, 

zwracając szczególną uwagę na lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych i pogodowych oraz redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z tym 

związanych. W szczególności umieszczenie instalacji technologicznej w zamkniętej hali oraz 

budowa budynku zaplecza umożliwi pracę instalacji bez względu na warunki atmosferyczne 

(dotyczy rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu). 

W szczególności Koncepcja realizuje: 
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1. Cel nr 1 „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska” 

poprzez rozwój selektywnego zbierania odpadów i w ten sposób ograniczającego negatywne 

oddziaływani na środowisko składowisk odpadów oraz dzikich wysypisk. 

2. Cel nr 6 „Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu” 

poprzez realizację działań edukacyjnych  wpływających na postawy społeczne. 

 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Perspektywa 2020 

  Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEIŚ) należy do najważniejszych 

strategii zintegrowanych i odpowiada za rozwój gospodarczy oraz ochronę środowiska w 

Polsce. BEiŚ zawiera wytyczne dla Polityki energetycznej Polski i Polityki ekologicznej 

państwa. Nawiązuje także do celów rozwojowych określonych na poziomie Unii Europejskiej, 

przede wszystkim w Strategii Europa 2020. BEIŚ zawiera 3 główne i kilkanaście 

przyporządkowanych im, pomniejszych celów: 

- Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (racjonalne i efektywne 

gospodarowanie zasobami kopalin, gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, 

suszą i deficytem wody, zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym 

wielofunkcyjna gospodarka leśna, uporządkowanie zarządzania przestrzenią), 

- Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 

(lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, poprawa efektywności energetycznej, 

zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, modernizacja sektora 

elektroenergetyki zawodowej, rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz 

umacnianie roli odbiorcy, wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, 

rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich), 

- Poprawa stanu środowiska (zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i 

gospodarki, racjonalne gospodarowanie odpadami, ograniczenie oddziaływania energetyki 

na środowisko, wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i 

środowiskowych, promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków dla 

zielonych miejsc pracy). 

Głównym celem jest stworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnego i efektywnego 

sektora energetycznego przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i 

dbałości o środowisko naturalne. Przyjęty dokument wytycza kierunki rozwoju branży 

energetycznej. Wskazuje także priorytety w ochronie środowiska oraz kluczowe działania, 

które powinny zostać podjęte w ramach długofalowych. 

Analizowana Koncepcja zgodna jest z BEIŚ ponieważ realizuje cele dotyczące gospodarki 

odpadami, w szczególności odwołuje się do unijnej hierarchii gospodarki odpadami. 

Wskazuje na konieczność dalszych działań ukierunkowanych na stopniowe przechodzenie z 

systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający przetworzenie i 

odzysk surowców ich oraz energetyczne wykorzystanie odpadów. Celem właściwego 

gospodarowania odpadami jest ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez 

zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania odpadów i 
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gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i 

poprawę efektywności takiego użytkowania. Równocześnie ogromne znaczenie ma 

zapobieganie powstawaniu odpadów, co może pomóc w zmniejszeniu wpływu na 

środowisko na każdym etapie cyklu życia zasobów. 

Za najważniejsze działania realizowane przez Koncepcję należy uznać dalsze działania 

rozszerzające system selektywnego zbierania/odbierania odpadów komunalnych i objęcie 

nim 100% mieszkańców. Kluczowe dla sprawnie funkcjonującego systemu jest również 

wdrażanie i wspieranie niskoodpadowych technologii produkcji oraz efektywnych 

ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania, w tym termicznego 

przekształcania odpadów (działanie 41). 

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 - to dokument, który został opracowany zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i przedstawia 

strategię państwa mającą na celu rozwiązanie najważniejszych problemów piętrzących się 

przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie 

roku 2030. 

Wśród podstawowych kierunków polityki energetycznej wymieniono poprawę efektywności 

energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przez wprowadzenie 

energetyki jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, ograniczenie oddziaływania energetyki na 

środowisko. Do głównych celów zaliczono dążenie do utrzymania „zero energetycznego” 

wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania 

na energię pierwotną i zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki. Do celów 

szczegółowych należą m.in.: budowa wysokosprawnych jednostek wytwórczych prądu 

elektrycznego, dwukrotny wzrost (do 2020 r., w porównaniu do 2006 r.) produkcji 

elektrycznej wytwarzanej w technologii kogeneracji, zmniejszenie strat przesyłowych, wzrost 

efektywności końcowego wykorzystania energii, zwiększenie stosunku rocznego 

zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego zapotrzebowania na moc w 

szczycie obciążenia. Dokument w ramach ograniczenia oddziaływania energetyki na 

środowisko zakłada zmniejszenie emisji przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na 

stan wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizację składowania odpadów poprzez 

jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce., zmianę struktury wykorzystania energii w 

kierunku technologii niskoemisyjnych. Analizowana Koncepcja zakłada zwiększenie ilości 

odpadów kierowanych do recyklingu lub energetycznego wykorzystania, spójna jest zatem z 

celami wyznaczonymi w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku, w szczególności w 

zakresie minimalizowania składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich 

w gospodarce w tym rozwój selektywnej zbiórki. 
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Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

Dokument jako cel główny określił rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju kraju. Osiągnięciu celu głównego służą cele szczegółowe: 

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 

- poprawa efektywności energetycznej, 

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, 

- promocja nowych wzorców konsumpcji. 

Analizowana Koncepcja dotyczący zwiększenia ilości odpadów kierowanych do recyklingu lub 

energetycznego wykorzystania,  wpisuje się w cele tego dokumentu w całości, ponieważ jego 

celem jest ograniczenie ilości odpadów. Cel ten ma być osiągnięty przez: 

- poprawę procesów odzysku i recyclingu, a w związku z tym poprawę efektywności 

gospodarowania surowcami, 

- odchodzenie od składowania na rzecz odzysku i recyclingu pozwoli na efektywniejsze 

gospodarowanie surowcami, preferując ich odzysk z odpadów i tym samym ograniczenie 

pozyskiwania ich ze środowiska naturalnego. 

Programy edukacyjne promujące wiedze o prawidłowym postępowaniu z odpadami wpisane 

w analizowaną Koncepcję przyczynią się do promocji nowych wzorców konsumpcji dążącej 

do unikania i ograniczania powstawania odpadów, odejścia od kultury produktów 

jednorazowych, promocji ponownego użycia i recyclingu. 
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2.4 Szczegółowy harmonogram działań wynikający z Koncepcji 
 

  Zasadnicza część działań wdrożeniowych została zaplanowana w Koncepcji w okresie 

od I kwartału 2017 r. do IV kwartału 2021 r. Należy jednak wskazać, że część z planowanych 

zadań wykracza poza prezentowany horyzont czasowy, np. działania edukacyjne czy 

kontrolne. Czynności te powinny być bowiem realizowane w sposób ciągły przez wiele lat, 

aby gwarantować poprawność funkcjonowania systemu w perspektywie długookresowej.  

 

W poniższej tabeli zaprezentowano zbiorczo zestawienie działań wdrożeniowych wraz z 

planowanym harmonogramem ich realizacji oraz przyporządkowaniem właściwego 

podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację. 
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Tabela 2.11 Zbiorcze zestawienie działań wdrożeniowych – szczegółowy harmonogram działań 
 

Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

1.  Przygotowanie zmian uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług […] 

formalno-prawne zadanie UMT 
od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

2.  Przygotowanie zmian uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty, 

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń 

formalno-prawne zadanie UMT 
od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

3.  Ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług […]: 

- usługi polegającej na podstawieniu i odbiorze kontenera na gruz i jego odbiór, limitowanej od 
jednego kontenera określonej pojemności rocznie (np. 1 m

3
). 

- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

formalno-prawne zadanie UMT 
od 03.2017 r. 

do 06.2017 r. 

4.  Ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, większej opłaty za nieselektywne 
zbieranie odpadów. 

formalno-prawne zadanie UMT 
od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

5.  Ujęcie w zmienianych uchwałach wprowadzenia systemu elektronicznej ewidencji pojemników 
(np. chipów, kodów kreskowych itp.), umożliwiającego przypisanie pojemnika do nieruchomości i 
monitoring jego odbioru, wypełnienia i poprawności zbieranego odpadu - sortowania. 

formalno-prawne zadanie UMT 
od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

6.  Ujęcie w zmienianych uchwałach wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania (Dz. U z 2017 r. poz. 19). 

formalno-prawne zadanie UMT 
od 04.2017 r. 

do 06.2017 r. 

7.  Przeprowadzenie analizy technicznej możliwości dostawienia pojemnika na „Papier” w 
istniejących zestawach podziemnych pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT/MPO 
od 03.2017 r. 

do 06.2017 r. 

8.  Przeprowadzenie analizy technicznej możliwości dostawienia pojemnika na „BIO” w istniejących 
zestawach podziemnych pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT/MPO 
od 03.2017 r. 

do 06.2017 r. 
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Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

9.  Ogłoszenie przetargu i wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uwzględniającego: 

- zbiórkę papieru 

- usługi w ramach opłaty odbioru gruzu; 

- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 07.2017 r. 

do 11.2017 r. 

10.  Przeprowadzenie analizy technicznej na wybór optymalnego systemu elektronicznej ewidencji 
pojemników; 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 06.2017 r. 

do 12.2017 r. 

11.  Przeprowadzenie analizy technicznej zapotrzebowania na zestawy podziemnych pojemników na 
pozostałych terenach miasta 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 06.2017 r. 

do 12.2017 r. 

12.  Wprowadzenie właściwego oznakowania pozostałych pojemników lub worków do selektywnego 
zbierania (zgodnie z rozp. z 29.12.2016. Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Ujednolicenie systemu na 
terenie całego miasta: 

- pojemniki lub worki na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

- pojemniki lub worki na „Szkło”; 

- pojemniki lub worki na „Bio”; 

- pojemniki w gniazdach na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

- pojemniki w gniazdach na „Szkło”; 

- pojemniki podziemne na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

- pojemniki podziemne na „Szkło”; 

rzeczowe 

zadanie MPO oraz 
pozostałych 
podmiotów 

odbierających odpady 
lub właścicieli 
nieruchomości 

niezamieszkałych 

od 11.2017 r. 

do 12.2017 r. 

13.  Dostarczenie do właścicieli nieruchomości zamieszkałych pojemników lub worków na papier i 
„BIO” (właściwie oznakowanych) 

rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady/UMT (np. z 

nadwyżki finansowej) 

od 01.2018 r. 

do 02.2018 r. 

14.  Ustawienie w gniazdach dodatkowych pojemników na papier i „BIO” (właściwie oznakowanych)  

rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady 

od 01.2018 r. 

do 02.2018 r. 
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Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

15.  Powierzenie Straży Miejskiej lub innej służbie zadań w zakresie kontroli i spełniania obowiązków 
przez mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami 

formalno-prawne  
od 09.2017 r. 

do 12.2017 r. 

16.  Prowadzenie szkoleń dla służb odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli poprawności 
gromadzenia odpadów 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 07.2017 r. 

do 12.2017 r. 

17.  Prowadzenie kontroli poprawności gromadzenia odpadów, szczególnie w sposób selektywny 
oraz reagowanie przez odpowiedzialne służby na wszelkie przejawy nieprawidłowości 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 01.2018 r. 

(corocznie) 

18.  Na nieruchomościach niezamieszkałych prowadzenie kontroli podpisanych umów na odbiór 
odpadów, nie tylko pod kątem samego ich posiadania, ale także przestrzegania zapewnienia 
minimalnej ich pojemności w dostosowaniu do rodzaju i skali prowadzonej działalności. 
Równoczesne tworzenie bazy danych dotyczących nieruchomości niezamieszkałych oraz 
pojemności i ilości pojemników ich obsługujące. 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 01.2018 r. 

(corocznie) 

19.  Opracowanie szczegółowej „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych z 
wdrożeniem od 2018 r. nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń” 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 06.2017 r. 

do 06.2018 r. 

20.  Realizacja „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrożeniem od 2018 r. 
nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń” 

rzeczowe 

zadanie 
UMT/wybrany 

podmiot odbierający 
odpady 

od 01.2019 r. 

do 12.2020 r. 

(i dalej corocznie) 

21.  Wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników 

rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady 

od 01.2018 r. 

do 12.2019 r. 

22.  Ustawienie pojemników na „Papier” w istniejących zestawach podziemnych pojemników na 
terenie Zespołu Staromiejskiego (właściwie oznakowanych).  

rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady/UMT (np. z 

nadwyżki finansowej) 

od 01.2018 r. 

do 12.2019 r. 
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Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

23.  Ustawienie pojemników na „BIO” w istniejących zestawach podziemnych pojemników na terenie 
Zespołu Staromiejskiego (właściwie oznakowanych).  organizacyjne 

i dokumentacyjne 

oraz rzeczowe 

zadanie wybranego 
podmiotu 

odbierającego 
odpady/UMT (np. z 

nadwyżki finansowej) 

od 01.2018 r. 

do 12.2019 r. 

24.  Opracowanie projektów technicznych i realizacja zestawów podziemnych pojemników na 
pozostałych terenach miasta 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

oraz rzeczowe 

zadanie 
UMT/wybrany 

podmiot 

od 01.2018 r. 

do 12.2020 r. 

25.  Przeprowadzenie ewidencji boksów/wiat śmietnikowych dla zabudowy wielorodzinnej na terenie 
całego miasta (w tym: ocena stanu technicznego, przypisanie nieruchomości do określonych 
boksów/wiat śmietnikowych, konsultacje z zarządcami nieruchomości potrzeby przebudowy 
boksów/wiat śmietnikowych) oraz przygotowanie systemu ich geoprzestrzennej ewidencji. 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 06.2017 r. 

do 12.2018 r. 

26.  W zakresie dotyczącym ewentualnego dofinansowania w formie dotacji od Gminy Miasta Toruń 
budowy altan (wiat/pergoli) śmietnikowych niezbędna uchwała Rady Miasta wraz z określeniem 
zasad przyznawania dotacji, jej maksymalnej wysokości). 

formalno-prawne zadanie UMT 
od 01.2019 r. 

do 06.2019 r. 

27.  Opracowanie dobrych praktyk w zakresie parametrów technicznych jakie powinny spełniać 
boksy/wiaty śmietnikowe (np. ich zamykanie, usytuowanie, dostępność dla pojazdów, 
ograniczenia w parkowaniu innych pojazdów); 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 01.2018 r. 

do 12.2018 r. 

28.  opracowanie dobrych praktyk w zakresie zasad formalno-prawnych związanych z zarządzaniem 
boksami/wiatami śmietnikowymi, w tym określenie odpowiedzialności mieszkańców i zarządców 
za zgodne z Regulaminem gromadzenie odpadów w pojemnikach.   

formalno-prawne zadanie UMT 
od 01.2018 r. 

do 12.2018 r. 

29.  wdrożenie programu przebudowy i modernizacji boksów śmietnikowych leżących na terenach 
Gminy Miasta Toruń i pozostałych terenach w dostosowaniu do opracowanych standardów. Dla 
właścicieli na pozostałych terenach możliwa jest organizacja przez Gminę Miasta Toruń systemu 
dotacji. Dotacja udzielana w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska (art. 403) oraz  ustawę 
o finansach publicznych. Problem pomocy de minimis dla podmiotów traktowanych jak 
przedsiębiorcy w rozumieniu prawa UE (np. spółdzielnie, ale raczej nie wspólnoty mieszkaniowe). 

rzeczowe zadanie UMT 

od 01.2020 r. 

do 12.2021 r. 

 (realizacja zadania 
pod warunkiem 
wykazania takiej 

potrzeby na etapie 
ewidencji 

boksów/wiat 
śmietnikowych) 
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Lp. Zadanie Kategoria 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Okres realizacji 

30.  Opracowanie projektów technicznych i realizacja rozbudowy części mechanicznej ZUOK 
w Toruniu 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

oraz rzeczowe 

zadanie MPO 
w trakcie 

do 12.2018 r. 

31.  Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej możliwości budowy fermentacji dla ZUOK 
w Toruniu, w wariancie podstawowym analizy lub wariancie rozszerzonym o analizę 
produktywności 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie MPO 
od 01.2018 r. 

do 12.2019 r. 

32.  Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie fermentacji dla ZUOK w Toruniu organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie MPO 
od 01.2020 r. 

do 06.2020 r. 

33.  Rozwiązanie istniejących porozumień z gminami ościennymi w zakresie gospodarki odpadami 
przy jednoczesnej negocjacji treści nowych porozumień. Konieczność podjęcia uchwał w tym 
przedmiocie przez rady gmin ościennych (wyrażenie zgody na rozwiązanie istniejących 
porozumień i zawarcie nowych dotyczących zagospodarowania odpadów) i wykonanie uchwał 
(zawarcie porozumień przez organy wykonawcze gmin). 

formalno-prawne 
Zadanie Gminy 
Miasta Toruń 

od. 03.2017 r. 

do 12.2017 r. 

34.  Przeprowadzenie badań w zakresie składu morfologicznego odpadów komunalnych 
wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Miasta Toruń, 
w zależności od rodzaju zabudowy i pory roku 

organizacyjne 
i dokumentacyjne 

zadanie UMT 
od 01.2018 r. 

do 12.2018 r. 

[źródło: opracowanie własne] 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA 
 

3.1 Położenie administracyjno-geograficzne 
  Toruń to miasto na prawach powiatu, znajdujące się w województwie kujawsko-

pomorskim. Leży we wschodniej części Kotliny Toruńskiej, która stanowi część Pradoliny 

Toruńsko-Eberswaldzkiej. Sąsiaduje z gminami: Łysomice, Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś 

Wielka. Przez Miasto przepływają rzeki Wisła i Drwęca [31]. 

  Miasto Toruń od 2005 roku jest podzielone na 20 jednostek urbanistycznych: 

Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Czerniewice, 

Grębocin Nad Strugą, Grębocin przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Kaszczorek, Katarzynka, 

Mokre, Na Skarpie, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, 

Stawki, Wrzosy. Obszar miasta obecnie wynosi 115,75 km2 [31]. 

  Według danych Urzędu Miasta Torunia (Wydziału Spraw Administracyjnych) na dzień 

31 grudnia 2015 r. teren miasta zamieszkiwało 194 775 mieszkańców. Deklaracje 

o wysokości opłaty za odbiór odpadów (stan na dzień 31.12.2015 r.) zostały złożone 

w imieniu 179 919 osób. Wg GUS na koniec 2014 (za 2015 r. brak danych) Toruń 

zamieszkiwało 203 158 mieszkańców, co jest o 6 886 mieszkańców więcej niż dane 

przedstawiane przez Urząd Miasta Torunia. 

 

3.2 Budowa geologiczna 

 

  Ze starszych formacji geologicznych w Toruniu stwierdzono występowanie utworów 

górnokredowych na głębokości 50-80 m p.p.t. w odwiertach studni głębinowych. 

Wykształcone są one w postaci wapieni, kredy piszącej, margli i opok. Na zdyslokowanych 

tektonicznie i spękanych utworach górnej kredy zalegają utwory trzeciorzędowe, zbudowane 

głównie z utworów mioceńskich i plioceńskich. Miąższość utworów mioceńskich, 

wykształconych w postaci formacji burowęglowej dochodzi do 45 m. Miocen przykryty jest 

plioceńskimi iłami pstrymi z przewarstwieniami i soczewkami piasków drobnoziarnistych lub 

mułkowatych [29]. 

Na utworach trzeciorzędowych zalegają plejstoceńskie i holoceńskie utwory czwartorzędowe 

o miąższości od 0 do 60 m. Utwory czwartorzędowe są zróżnicowane i nawiązują do 

zasadniczych jednostek morfologicznych. W budowie czwartorzędu wysoczyzny główną rolę 

odgrywają gliny zwałowe z udziałem piasków, żwirów, mułków i iłów. Na wysoczyźnie 

(północno-wschodnie obrzeża miasta) miąższość czwartorzędu wynosi od 40 do 60 m, a 

lokalnie nawet do 80 m. W pradolinie dominującym typem osadów są różnej granulacji 

utwory piaszczyste. Lokalnie występują też gliny zwałowe i iły czwartorzędowe. Miąższość 

czwartorzędu w Kotlinie Toruńskiej jest niewielka [29]. 
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3.3 Gleby 

 

  W granicach miasta dominują gleby o niskiej wartości użytkowej. Przestrzennie 

związane są z piaszczystymi terasami wiślanymi. Są niezbyt zasobne w składniki pokarmowe i 

najczęściej silnie zakwaszone. Przeważają tu gleby niskich klas bonitacyjnych (V i VI). Duże 

powierzchnie zajmują gleby rolniczo nieprzydatne. Do tego typu gleb należą gleby 

bielicoziemne. Jedynie występujące tu płatami gleby murszaste posiadają nieco wyższą 

wartość użytkową (Wrzosy, Mokre, zachodnia część Podgórza) [29].  

Na terasie zalewowej utworzyły się mady. Są to gleby na ogół żyzne i zasobne w składniki 

pokarmowe. Zajęte są najczęściej przez trwałe użytki zielone. Są to gleby wysoko i średnio 

produkcyjne III i IV klasy bonitacyjnej. W pasie wysoczyznowym występują gleby brunatne, 

płowe i deluwia wytworzone z gliny morenowej. Są to gleby dobre, należące w większości do 

klasy III i IV. Są użytkowane rolniczo. Wśród nich płatami mogą występować czarne ziemie 

typu zdegradowanego. W obniżeniach terenowych punktowo lub płatami występują różnego 

typu gleby bagienne (organiczne) [29]. 

 

3.4 Wody powierzchniowe 

 

  Toruń położony jest w obrębie Kotliny Toruńskiej, co sprawia, że Wisła stanowi oś 

hydrograficzną doliny i miasta. Wisła w granicach miasta od końca XIX wieku płynie jako 

rzeka uregulowana na odcinku około 20 km (od 725 do 746 km). Szerokość rzeki dochodzi do 

500 m. Średni poziom wód Wisły, mierzony na limnigrafie 734,7 km rzeki przy Bulwarze 

Filadelfijskim wynosi 35,5 m n.p.m., a stan wielkiej wody stuletniej (WW 1%) to 41,53 m 

n.p.m. Wahania poziomów wody w rzece dochodzą do 6 m, natomiast naturalny spadek 

wody pod Toruniem jest łagodny i waha się w zależności od jej stanów od 0,12 do 0,18 ‰. 

Mały spadek powoduje akumulację rumowiska, wynikiem czego jest pojawianie się ławic i 

zmienność przebiegu nurtu. Roczna wartość średnia prowadzonej przez Wisłę wody w 

przekroju Torunia to 975 m3/s, która wzrasta dla wielkiej wody stuletniej do 9100 m3/s [29].  

We wschodniej części miasta, w km 728+500 na wysokości Kaszczorka, uchodzi do Wisły jej 

największy w tym rejonie prawobrzeżny dopływ – Drwęca. Jest ona rzeką nieuregulowaną o 

cechach rzeki górskiej właśnie w odcinku końcowym, gdzie koryto jest głęboko wciętą doliną, 

a linia brzegowa silnie meandruje. Pomiędzy miejscowością Młyniec i Lubicz zlokalizowany 

jest zbiornik zaporowy, na bazie którego powstało powierzchniowe ujęcie wody dla miasta 

Torunia [29]. 
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3.5 Wody podziemne 

 

  Toruń według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) zlokalizowany jest w 

jednostce hydrograficznej – dorzecze Wisły. Wody występują tu w utworach piaszczystych 

czwartorzędu i śladowo trzeciorzędu (miocenu, pliocenu) oraz w utworach szczelinowych 

kredy górnej. W rejonie Torunia utwory czwartorzędu to piaski, piaski mułkowate i żwiry. 

Użytkowy poziom wodonośny jest nieciągły i występuje na głębokości od 1,5 do 40 m. Wody 

o zwierciadle swobodnym, ale także pod ciśnieniem od kilkudziesięciu do 400 kPa występują 

w warstwach o bardzo zmiennej miąższości. Wydajność osadów wodonośnych osiąga 100 

m3/h. W utworach pliocenu i miocenu występują piaski mułkowate zawodnione. Lokalny 

poziom wodonośny występuje we wschodniej części Rejonu na głębokości 60m. Wody w 

pokładzie występują pod ciśnieniem 50-500 kPa. Wydajność złoża przy miąższości kilku 

metrów wynosi 10 m3/h. Miocen wykształcony jest w postaci piasków mułkowatych i 

piasków. Użytkowy poziom wodonośny występuje tylko miejscami na głębokości 60-90 m, o 

miąższości około 10m. Występują tam wody pod ciśnieniem około 400 kPa z wydajnością od 

kilku do 25 m3/h. Kreda górna to wapienie i margle. Wody występują tam lokalnie na 

głębokości od 50 do 90 m pod ciśnieniem 350-750 kPa. Wydajność zasobów ustalono na 10-

120 m3/h. W części wysoczyznowej występują wody podziemne o zwierciadle napiętym pod 

glinami. W głębi wysoczyzny zwierciadło to stabilizuje się na rzędnej około 80 m n.p.m. W 

strefie krawędziowej wysoczyzny obniża się ono do rzędnej około 72-74 m n.p.m. Natomiast 

u podnóża skarpy wysoczyznowej, zwierciadło wody podziemnej generalnie ma charakter 

swobodny. W obrębie terasy górnej, poziom ten zasilany jest zarówno przez wody 

odpływające z wysoczyzny, jak i infiltrujące w powierzchnię terasy opady atmosferyczne. 

Zwierciadło wody występuje na głębokości około 2-3,5 m p.p.t. i podlega dużym wahaniom 

w zależności od warunków atmosferycznych.  

Ujęcia wód podziemnych na terenie Torunia zlokalizowane są przede wszystkim w obrębie 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 141 „Dolnej Wisły”. Zbiornik związany jest z 

osadami piaszczystymi pradoliny Wisły i zajmuje powierzchnię około 354 km2 na terenie 

gmin: Toruń, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Obrowo i Lubicz. Około 230 km2 zbiornika to 

obszar wymagający najwyższej ochrony (ONO). Średnia głębokość ujęcia głębinowego na 

obszarze zbiornika wynosi 40 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne to 84 tys. m3/d. Część 

południowo-zachodnia Torunia leży w zasięgu obszaru najwyższej ochrony (ONO), a część 

północno-wschodnia - obszaru wysokiej ochrony (OWO). 
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Rysunek 3.1 Położenie Torunia względem głównych zbiorników wód podziemnych [29] 

 
Źródło: [29] 

 

3.6 Ocena jakości powietrza atmosferycznego 

 

  Monitoring imisji zanieczyszczeń prowadzony na terenie Torunia przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska odzwierciedla rzeczywisty poziom zanieczyszczeń 

pochodzących ze wszystkich źródeł. W 2014 roku nie zanotowano przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego dla roku kalendarzowego (40 μg/m3), natomiast 

wystąpiły przekroczenia dla poziomu 24-godzinnego (50 μg/m3) na wszystkich stacjach 

pomiarowych. Średnie roczne stężenia zawierały się w mieście w przedziale od 27,1 μg/m3 

do 34,2 μg/m3 [31]. 

W przypadku benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10, stężenie 2,2 ng/m3 z 2014 roku 

przekroczyło poziom docelowy 1 ng/m3. W ciągu 9 lat badań, jedynie w roku 2013 poziom 1 

ng/m3 nie był naruszony [31]. 

W związku z przekroczeniem w 2014 roku poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 

oraz docelowego benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10, Gminie Miasta Toruń nadano 

klasę C w rocznej ocenie jakości powietrza. Toruń stanowi odrębną strefę w rozumieniu 

corocznych ocen jakości powietrza, a jakość powietrza klasyfikowana jest ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi. Na podstawie dotychczasowych ocen (z lat 2002-2014) strefa „miasto 

Toruń” znalazła się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na:  

− pył zawieszony PM10 w latach: 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014;  

− benzo(α)piren w pyle zawieszonym PM10 w latach: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2014;  

− pył zawieszony PM2,5 w roku 2010 [31].  
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Dla strefy zaliczonej do klasy C, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, sejmik 

województwa uchwala Program Ochrony Powietrza (POP). Ocena roczna jakości powietrza 

za rok 2014 nie wskazuje na konieczność wykonania kolejnych programów ochrony 

powietrza dla strefy „miasto Toruń”. Aktualne pozostają działania naprawcze wymienione w 

dotychczas uchwalonych POP-ach dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 

oraz benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Za podstawowe działania naprawcze 

wskazane do realizacji w programach ochrony powietrza uznano działania związane z 

redukcją niskiej emisji pochodzącej z ogrzewania indywidualnego [31]. 

Od roku 1996 w Toruniu prowadzone są pomiary stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku 

azotu metodą pasywną. Na ich podstawie wykreślono izolinie obrazujące rozkład 

przestrzenny zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w mieście. Stężenie średnie z 18 

punktów pomiarowych wyniosło 13,9 μg/m3, najwyższe odnotowano przy Szosie Lubickiej 

(20,9 μg/m3), gdzie na wynik w dużej mierze mają wpływ zanieczyszczenia komunikacyjne, 

natomiast najniższe w pobliżu Portu Drzewnego (8,5 μg/m3) [31]. 

 

3.7 Ochrona przyrody i krajobrazu 

 

  Na terenie Gminy Miasta Toruń oraz w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych 

zostało szereg obszarów i obiektów przyrodniczych objętych ochroną, w tym: 

- Pomniki przyrody: kilkadziesiąt pomników rozproszonych na terenie miasta; 

- Rezerwaty przyrody: „Kępa Bazarowa” (na południowym brzegu Wisły), „Rzeka Drwęca” 

(na południowo-wschodnich obrzeżach miasta, obejmujący bezpośrednie koryto rzeki); 

- Parki Krajobrazowe: nie wyznaczono; 

- Parki Narodowe: nie wyznaczono; 

- Obszary chronionego krajobrazu: „Wydmowy na południe od Torunia”, „Dolina Drwęcy” 

(obejmujący rozległą dolinę rzeki, na terenie miasta obejmujący odcinek ujściowy do 

Wisły), „Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej” (rozciągający się na północ i północny-

zachód od miasta); 

- Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe: Jar przy Strudze Lubickiej (niewielki obszar poza 

terenem miasta, na południe os stacji PKP Lubicz); 

- Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków: „Dolina Dolnej Wisły” (obejmujący 

w przybliżeniu koryto rzeki i międzywale na całym przebiegu Wisły przez miasto); 

- Natura 2000 Specjalne obszary ochrony siedlisk:  

- „Nieszawska Dolina Wisły (obejmujący w górę rzeki, poza terenem miasta, koryto 

Wisły i międzywale),  

- „Dolina Drwęcy” (obejmujący koryto rzeki i najbliższe obszary doliny, także na 

terenie miasta),  

- „Wydmy Kotliny Toruńskiej (przylegający do granic miasta od strony południowej),  
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- „Leniec w Chorągiewce (niewielki obszar o pow. 0,12 km2, przylegający do granic 

miasta od strony południowej, w sąsiedztwie dróg S10 i DK15),  

- „Forty w Toruniu” (obejmujące wybrane forty na terenie miasta),  

- „Leniec w Barbarce” (niewielki obszar w północno-zachodniej części miasta, 

w sąsiedztwie Szosy Chełmińskiej),  

- „Dybowska Dolina Wisły” (obejmujący w dół rzeki, poza terenem miasta, koryto 

Wisły i międzywale). 

- Stanowiska Dokumentacyjne: nie wyznaczono. 

 

Rysunek 3.2 Położenie Torunia na tle przyrodniczych obszarów chronionych [DGOŚ] 

 
Źródło: [http://geoserwis.gdos.gov.pl] 

 

Obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” 

Obszar „Dolina Dolnej Wisły” obejmuje odcinek doliny Wisły, w jej dolnym biegu, począwszy 

od Włocławka do Przegalina. Rzeka płynie w dużym stopniu w naturalnym korycie, 

z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami. W dolinie zachowane są starorzecza 

i niewielkie torfowiska niskie. Brzegi pokrywają zarośla wierzbowe, lasy łęgowe, pola 

uprawne i pastwiska. Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej z uwagi na fakt 

występowania co najmniej 44 gatunków ptaków z Załącznika I do Dyrektywy Ptasiej oraz 4 

gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. Na tym obszarze gniazduje około 180 gatunków ptaków 

oraz występuje bardzo ważny teren zimowiskowy bielika. W okresie lęgowym obszar ten 
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zasiedla około 1% populacji krajowej gatunków nurogęś, ohar, rybitwa, białoczelna, rybitwa 

rzeczna, zimorodek, ostrygojad. W okresie wędrówek ptaki wodno-błotne występują w 

koncentracjach do 50 tys. osobników. W okresie zimowym występuje co najmniej 1% 

populacji szlaku wędrówkowego gatunków: bielik, gągoł, nurogęś. Występuje tu bogata 

fauna innych kręgowców, liczne gatunki zagrożone i prawnie chronione [29]. 

Obszar Natura 2000 „Forty w Toruniu” 

Obszar obejmuje stare fortyfikacje obronne. Jest to zespół XIX wiecznych fortów, w ich 

korytarzach gromadzi się każdej zimy duża liczba hibernujących nietoperzy. Do 

najważniejszych należą: Fort IV, V, XIII, XV oraz Bateria Pancerna Haubic 150 mm. Jest to 

jedna z 20 największych kolonii zimowych nietoperzy w Polsce. Każdej zimy znajduje tu 

schronienie 400 do 600 osobników nietoperzy. Wśród nich występują 3 gatunki z Załącznika 

II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Powierzchnia obszaru wynosi 12,91 ha. Główne zagrożenia 

dla tego zimowiska nietoperzy stanowią zmiany mikroklimatu, zmiana sposobu użytkowania, 

płoszenie zwierząt w okresie zimowym [29]. 

Obszar Natura 2000 „Dolina Drwęcy” 

Obszar PLH280001 „Dolina Drwęcy” obejmuje rzekę i pas terenu o zmiennej szerokości po 

obu jej brzegach. W granicach obszaru znalazł się fragment terenu osiedla Kaszczorek na 

wschód od ul. Międzyrzecze i skansenu. Obszar stanowiący mozaikę siedlisk z różnego typu 

zbiornikami wodnymi (jeziora, starorzecza), torfowiskami wysokimi i przejściowymi; lasami 

bukowymi, grądowymi, łęgowymi i borami bagiennymi ekstensywnie użytkowanymi łąkami 

w dolinie rzeki, niżowymi nadrzecznymi zbiorowiskami okrajkowymi. Jest to obszar ważny 

dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono 

tu występowanie 22 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Rzeka 

Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych. Obszar 

stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych 

ochronie związanych ze środowiskiem wodnym - występuje tu 27 gatunków z Załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym 8 gatunków ryb. Spośród podanych 27 gatunków 

zwierząt 11 to ptaki objęte artykułem 4 Dyrektywy 79/409/EWG oraz wymienione w 

Załączniku II Dyrektywy 92/43/EWG. Dodatkowym atutem obszaru jest jego kształt, 

sprzyjający zachowaniu tras migracji i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory. 

Jest to korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. Do 

najważniejszych zagrożeń należą: zanieczyszczenia wód, zmiany stosunków wodnych, 

zaniechanie użytkowania rolniczego terenu, niekontrolowana turystyka i kłusownictwo [29]. 

Obszar Natura 2000 „Leniec w Barbarce” 

Obszar „Leniec w Barbarce” (kod PLH040043) chroni stanowisko leńca obejmujące głównie 

fragment świetlistej dąbrowy oraz mozaikę zarośli osikowych, ciepłolubnych okrajków i 

trawiastych muraw. Stanowisko położone jest w obrębie zasięgu występowania gatunku w 

Polsce i nie jest izolowane od sąsiadujących populacji leńca. Obszar występowania populacji 
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leńca bezpodkwiatkowego wynosi 4,1 ha. Zmiany zagospodarowania terenu powinny nie 

dopuścić do zniszczeń chronionego gatunku [29]. 

Rezerwat leśny „Kępa Bazarowa” 

Rezerwat obejmuje wschodnią część wyspy Kępa Bazarowa na powierzchni 32,4 ha. Obiekt 

utworzono dla ochrony zbiorowiska leśnego o cechach zbiorowiska naturalnego - łęgu 

wierzbowo-topolowego (Salici –Populetum). Drzewostan tego zespołu wykształcił się w 

postaci dwu warstw: górnej z okazałymi egzemplarzami topoli czarnej i topoli białej z 

domieszką wierzby oraz warstwy dolnej zdominowanej przez klon jesionolistny. Na wschód 

od mostu kolejowego występuje fragment łęgu wiązowo-jesionowego. Wśród stwierdzonych 

na terenie rezerwatu 451 gatunków roślin naczyniowych występują rośliny rzadkie w tej 

części Polski, np. klon polny, oraz rośliny chronione: porzeczka czarna, kruszyna pospolita, 

kalina koralowa, turówka wonna. Roślinność rezerwatu podlega stopniowej degeneracji na 

skutek zmiany reżimu wód Wisły, czego wyraźną oznaką jest ekspansja gatunków obcego 

pochodzenia, w szczególności klonu jesionolistnego [29]. 

Rezerwat ichtiologiczny „Rzeka Drwęca” 

Rezerwat obejmuje rzekę Drwęcę wraz z przybrzeżnym pasem terenu o szerokości 5 m po 

obu jej stronach. Na terenie miasta Torunia powierzchnia rezerwatu wynosi około 18 ha. 

Ochronie podlega środowisko wodne i ryby w nim bytujące, w szczególności: pstrąg, łosoś, 

troć i certa [29]. 

 

3.8 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem 

 

  Analizowana Koncepcja przewiduje realizację następujących zadań, które prowadzić 

mogą do powstania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71): 

1) Opracowanie projektów technicznych i realizacja rozbudowy części mechanicznej ZUOK 

w Toruniu; 

2) Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej możliwości budowy fermentacji dla 

ZUOK w Toruniu, w wariancie podstawowym analizy lub wariancie rozszerzonym 

o analizę produktywności; 

3) Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie fermentacji dla ZUOK w Toruniu. 

Inwestycje związane z rozbudową części mechanicznej ZUOK w Toruniu oraz budową 

fermentacji dla ZUOK w Toruniu, realizowane mogą być na terenach Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej w Toruniu należących do 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. 
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Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu zlokalizowany jest 

w północno – wschodniej części miasta Toruń, w dzielnicy przemysłowo-składowej, przy ul. 

Kociewskiej, w sąsiedztwie „zamkniętego” składowiska odpadów komunalnych dla miasta 

Torunia, oraz składowiska odpadów paleniskowych (dawniej Elektrociepłowni w Toruniu, 

aktualnie EDF Toruń S.A.). Teren ZUOK obejmuje działki o łącznej powierzchni 19,5401 ha, 

przy czym część działek stanowi rezerwę pod ewentualną przyszłą modernizację zakładu. 

Zespól instalacji stanowiących Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zajmuje 

teren ok. 11,1 ha i obejmuje [32]: 

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

- sortownię odpadów komunalnych, 

- kompostownię odpadów organicznych, 

- kompostownię odpadów zielonych, 

- instalację do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie kompostowania 

(stabilizacji),  

- zakład przerobu odpadów budowlanych, 

- zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. 

Bezpośrednie otoczenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych stanowią [34]:  

- od północy – rozciągają się zwarte kompleksy Lasu Łysomickiego oraz Las Papowski, 

administrowane przez Nadleśnictwo Toruń;  

- od południa – zamknięte miejskie składowisko odpadów komunalnych, dalej 

w odległości około 400 m na południowy zachód od terenu kwatery „starego” 

składowiska znajdują się budynki zaplecza i administracyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o. W odległości około 800m na południe od istniejącego składowiska 

rozciągają się obszary zabudowy przemysłowej;  

- od zachodu – tereny leśne Lasu Łysomickiego;  

- od wschodu – bezpośrednio przylegające nadpoziomowe mokre składowisko 

odpadów paleniskowych żużla i popiołu (dawniej Elektrociepłowni w Toruniu, aktualnie 

EDF Toruń S.A.). 

W bezpośrednim rejonie oddziaływania instalacji nie występują [34]:  

- szkoły, szpitale, cmentarze, sanktuaria itp.,  

- atrakcje turystyczne lub tereny rekreacyjne,  

- obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowych, historycznych lub 

naukowych,  

- ważne zasoby wód powierzchniowych,  

- ważne dla zwierzyny i roślin siedliska. 
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Teren zakładu nie sąsiaduje z terenami mieszkalnymi. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa 

występuje w odległości ponad 1000 m w kierunku północnym od granicy ZUOK (zabudowa 

zagrodowa) oraz w odległości około 700 m od południowej granicy instalacji (budynek 

wielorodzinny dworu „Katarzynka” przy bazie MPO) [34].  

Tereny ZUOK sąsiadują bezpośrednio od strony północnej z Obszarem chronionego 

krajobrazu „Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”. Nie występują natomiast inne tereny 

i obiekty podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody.  

Rysunek 3.3 Obszary i obiekty przyrodnicze w sąsiedztwie instalacji MPO [DGOŚ] 

 
Źródło: [http://geoserwis.gdos.gov.pl] 

W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

w Toruniu zlokalizowane jest „stare” zamknięte naziemne składowisko odpadów 

komunalnych przy ul. Kociewskiej. Składowisko zostało utworzone w 1964 roku na płaskim 

terenie. Łączny obszar zajęty przez zamknięte składowisko obejmuje 14,5 ha. W skład 

składowiska wchodzą kwatery: kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne o całkowitej pojemności 3 747 000 Mg, kwatery magazynowe, kwatera do 

prowadzenia procesu kompostowania, kwatera do składowania odpadów niebezpiecznych 

(nie eksploatowana od 2001 r.). Składowisko od początku funkcjonowało bez uszczelnienia 

podłoża, uregulowanej gospodarki wodnej i gazowej, a także bez prawidłowego systemu 

segregacji i odzysku odpadów. Dopiero na przełomie lat 80 i 90-tych zaczęto wprowadzać 

tereny instalacji należących  
do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania Sp. z o.o. 
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rozwiązania techniczne ograniczające uciążliwość składowiska. Przy budowie kolejnej 

kwatery zajmującej środkową część starego składowiska o powierzchni ok. 3,5 ha ułożono 

folię HDPE 1,5mm uszczelniającą podłoże wraz z drenażem nadfoliowym do odprowadzenia 

odcieków. U podstawy pryzm odpadów (wyłączonych z eksploatacji czynnej) wykonano rów 

opaskowy wód odciekowych, odprowadzając je do podczyszczalni zlokalizowanej 

w południowej części terenu. Odcieki skierowano do kanalizacji miejskiej. Zainstalowano 

system ujęcia gazu składowiskowego. Obecnie oddziaływanie składowiska na środowisko jest 

monitorowane poprzez prowadzenie okresowych pomiarów (w tym jakości wód 

w piezometriach, składu odcieków i gazu składowiskowego, oceny przebiegu osiadania 

powierzchni oraz stateczności zboczy) [34]. 

Czynnikiem determinującym powstanie i rozwój rzeźby terenu w analizowanym rejonie 

była działalność erozyjno-akumualcyjna wód rzecznych. W wyniku tych procesów na 

powierzchni osadziły się różnoziarniste osady sypkie. Wierzchnia warstwa gruntów 

piaszczystych została redeponowana na skutek procesów eolicznych. Powierzchnia terenu 

została przekształcona w wyniku działalności człowieka, teren został zniwelowany. 

Występują tu słabe bonitacyjnie gleby brunatne wyługowane oraz lokalnie murszowo-

mineralne, wykształcone na podłożu piasków luźnych i słabogliniastych. Miejscami słabo 

wykształcona warstwa gleby odsłania piaszczyste podłoże utworów akumulacji eolicznej 

i fluwioglacjalnej. Miąższość warstwy glebowej wynosi 0,1-0,4 m. Przeprowadzone w latach 

90-tych badania gleb w sąsiedztwie „starego” składowiska, na granicy z nową instalacją 

wskazują, że, zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest znikome i mieści się w granicach 

naturalnych poziomów ich zawartości w glebach [34]. 

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spowodowała zajęcie 

i przekształcenie terenu o powierzchni całkowitej ok. 11,1 ha oraz wyłączenie gruntów 

z dotychczasowej formy użytkowania. Grunt stanowiący dotychczas nieużytek porolny oraz 

częściowo las, wyłączony został z dotychczasowego użytkowania i pozbawiony na znacznym 

obszarze pokrywy roślinnej i warstwy glebowej. Na terenie zakładu powstały obiekty 

kubaturowe, place technologiczne ze szczelnymi nawierzchniami, drogi dojazdowe i place 

manewrowe. Z uwagi na sąsiedztwo istniejącego wysypiska komunalnego oraz składowiska 

popiołów EC Toruń, wszystkie te elementy zabudowy nawiązały do charakteru występującej 

już na tym terenie, zabudowy przemysłowo-składowej [32].  

Część biologicznie czynną stanowią urządzone tereny zielone ZUOK w postaci zieleni 

ozdobnej wysokiej i niskiej. Składają się na nią: irga Dammera, jałowiec niebieski, berberys, 

świerk srebrzysty, cis pospolity Aurera, a także jednoroczne rośliny ozdobne i trawniki. Ze 

względu na otoczenie terenu eksploatowanego składowiska lasem od strony zachodniej 

i północnej oraz istniejącymi składowiskami od strony południowej i wschodniej nie ma 

potrzeby utrzymywania pasa zieleni ochronnej. Podstawa skarp składowiska została 

obsadzona krzewami dzikiej róży. Skarpy składowiska ulegają samoistnemu naturalnemu 

zadarnieniu. Tereny stanowiące rezerwę pod ewentualną modernizację zakładu, znajdujące 
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się po zachodniej stronie niecki składowiska zajęte są przez sosnę - młode zadrzewienia (15-

20 lat) powstałe w wyniku naturalnej sukcesji kompleksu leśnego - Las Lysomicki. W skład 

tego kompleksu, otaczającego zakład od zachodu i północy wchodzą różnowiekowe lasy 

sosnowe. Na dominującej w otoczeniu od strony południowej zakładu hałdzie zamkniętego 

miejskiego składowiska odpadów, wprowadzone zostały drzewa i krzewy liściaste w celu 

zapobiegania erozji. W ramach rekultywacji na czaszy składowiska wysiane zostały mieszanki 

traw i wieloletnie rośliny motylkowe, takie jak: lucerna mieszańcowa, koniczyna biała, 

koniczyna białoróżowa, komornica, esparceta. Hałda jest poddawana zabiegom 

pielęgnacyjnym poprzez okresowe koszenie [32]. 

Faunę analizowanego terenu reprezentują głównie ptaki, dla których eksploatowane 

składowisko odpadów jest miejscem żerowania. Występują tu m.in. [32]: 

- mewa białogłowa (Larus cachinnans), 

- mewa srebrzysta {Larus argentatus), 

- mewa siodłata (Larus marinus), 

- gawron (Corvus frugilegus), 

- kawka (Corvus monedula). 

Teren odwiedzają licznie gryzonie, króliki oraz lisy. W sąsiedztwie terenu obserwowane są 

sarny i dziki, szczególnie w okresie wiosennym chętnie korzystające z otwartych, rzadko 

penetrowanych przez człowieka przestrzeni wokół składowiska. Istniejące zagospodarowanie 

terenu i prowadzona na nim działalność powoduje, że teren nie jest zasiedlony przez inne 

zwierzęta [32].  

Instalacja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych 

(JCWP) oznaczonym europejskim kodem PLRW2000172912, o nazwie „Struga Toruńska”, typ 

– potok nizinny piaszczysty (17), zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, w obszarze 

dorzecza Wisły, w granicach ekoregionu (wg Kondrackiego) Równiny Wschodnie (16). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 258, póz. 1549), potencjał tej silnie zmienionej 

jednolitej części wód powierzchniowych oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część 

wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. 

osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód 

powierzchniowych. W ustalonej derogacji wskazano na brak możliwości technicznych, gdyż 

jest to ciek płynący w większości przez miasto i jego renaturyzacja wymagałaby znaczących 

zmian w zagospodarowaniu zabytkowej części miasta [33]. 

Na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie ZUOK nie występują wody powierzchniowe. 

Najbliższym ciekiem jest rów odwadniający Katarzynka, znajdujący się w odległości około 0,5 

km na południe od terenu składowiska oraz dalej ok. 2,5 km na południe Struga Toruńska. 
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Rzeka Wisła będąca lokalną bazą drenażu oddalona jest około 3,5 km na południe [34]. 

W miejscowości Grębocin następuje rozdział wód rzeki na Strugę Lubicką uchodzącą do 

Drwęcy i na Strugę Toruńską, uchodzącą do Wisły, a biegnącą przez osiedle Mokre, do stawu 

zwanego Kaszownikiem, a dalej krytymi kanałami pod śródmieściem i Starym Miastem. WIOŚ 

w Bydgoszczy nie prowadzi monitoringu Strugi Toruńskiej na odcinku od Grębocina do Wisły.  

Analizowany teren znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 

nr 39, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym europejskim kodem 

PLGW200039 [33]. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., póz. 85), stan 

ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód 

podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. 

utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych [33].  

W celu oceny jakości wody podziemnej przypowierzchniowej warstwy wodonośnej, w 

rejonie składowiska odpadów komunalnych przed jego realizacją i w trakcie eksploatacji 

wykonywano analizy fizykochemiczne próbek wody pobranych z wykonanych piezometrów 

obserwacyjnych. Jeden piezometr usytuowano w części północnej, od strony osadnika EC 

Toruń, natomiast pozostałe w części południowej. Próbki wody podziemnej pobrane 

z piezometrów w rejonie lokalizacji składowiska odpadów w jego południowej części oraz 

piezometru obserwacyjnego w sąsiedztwie osadnika EC-Toruń charakteryzują się 

podwyższoną zawartością związków: żelaza i manganu, a także jonów miedzi i chromu, co 

może być związane z wpływem pobliskiego zamkniętego składowiska odpadów 

komunalnych. W piezometrach zlokalizowanych dalej zanieczyszczenia są śladowe. 

Podwyższona zawartość jonów miedzi w północno – wschodniej części przebadanego terenu 

może być wynikiem ługowania i migracji tego pierwiastka z osadnika popiołów EC Toruń. We 

wszystkich badanych próbkach wody stwierdzono bardzo niską barwę oraz mętność, 

a w niektórych również gnilny oraz specyficzny zapach wody [34]. 

Najbliżej położoną stacją monitoringu jakości powietrza jest stacja WIOŚ Bydgoszcz 

przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu. Jest to stacja automatyczna prowadząca monitoring 

stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w rejonie reprezentatywnym dla wschodniej 

części miasta. Zgodnie z danymi WIOŚ [35], w 2015 r. średnie roczne stężenie pyłu PM10 

wynosiło 29,0 µg/m3 (przy normie równej 40 µg/m3), a maksymalne: 104 µg/m3 (obie 

wielkości były najniższe w porównaniu do dwóch pozostałych stacji monitoringowych 

w Toruniu), natomiast liczba dni z przekroczeniami 24-godzinowego stężenia maksymalnego 

równego 50 µg/m3 wyniosła 48 (przy dopuszczalnej liczbie 35). Z kolei roczne stężenie pyłu 

PM2,5 wynosiło 18,9 µg/m3 (przy normie równej 25 µg/m3). 

Na terenie ZUOK występują stacjonarne i komunikacyjne źródła hałasu. Głównymi 

źródłami hałasu są samochody ciężarowe dowożące odpady lub wywożące surowce wtórne, 
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a przede wszystkim maszyny i urządzenia wykorzystywane w trakcie sortowania, 

kompostowania i składowania odpadów. Tereny znajdujące się bezpośrednio wokół 

składowiska są terenami leśnymi, oraz użytkowanymi przemysłowo które nie podlegają 

klasyfikacji akustycznej. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdujące się w odległości 

700 m w kierunku południowym i 1000m w kierunku północnym od granic terenu ZUOK 

Toruń. Tereny te są sklasyfikowane w w/w rozporządzeniu jako „tereny zabudowy 

zagrodowej” oraz „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego” [34]. 

 

3.9 Istniejące problemy środowiska z punktu widzenia Koncepcji 

Analizując aktualny system gospodarowania odpadami na terenie Miasta Toruń należy 

zwrócić uwagę na następujące zagadnienia [36]: 

1. W latach 2012-2015 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku 

odpadów o właściwościach surowców wtórnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła) utrzymywał się w przedziale 17,7-22,3%. Ocenia się, że jednym 

z podstawowych problemów aktualnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi jest niewystarczająca selektywna zbiórka odpadów surowcowych 

w stosunku do obowiązujących limitów. Uzyskane efekty umożliwiły spełnienie 

dotychczasowych wymagań, jednak biorąc pod uwagę skokowy wzrost limitów 

w następnych latach i docelowy poziom 50% w 2020 roku, istnieje ryzyko nie 

wypełnienia limitów przez Gminę Miasta Toruń. 

2. Problemem łączącym się z niewystarczającą selektywną zbiórką jest zbyt duży udział 

deklaracji właścicieli nieruchomości wskazujących nieselektywne zbieranie 

odpadów. Aktualnie, wg danych na koniec 2016 r., na terenie Gminy Miasta Toruń 

ok. 7,7% gospodarstw domowych zadeklarowało prowadzenie nieselektywnego 

zbierania odpadów (w 2015 r. też 7,7%). W zabudowie jednorodzinnej jest to około 

11,5% (w 2015 - 13,3%), a w zabudowie wielorodzinnej 7,0% (w 2015 r. też 7,0%). 

Przyczyną takiej sytuacji może być istniejący system opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości. System ten nie pełni roli 

motywującej mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów - różnica między 

opłatą za selektywne i nieselektywne zbieranie jest zdecydowanie za mała (w 

zabudowie jednorodzinnej przy dwóch osobach w gospodarstwie opłaty wynoszą 

odpowiednio: 23,0 i 29,0 zł, a różnica tylko 6 zł). 

3. Zaletą aktualnego systemu gospodarowania odpadami jest funkcjonowanie 

selektywnej zbiórki odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji 

(bioodpadów) w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Problemem jest natomiast 

niewystarczająca efektywność zbiórki – szacuje się (na podstawie wskaźników 
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wytwarzanego strumienia odpadów), że zbieranych jest około 22% odpadów 

kuchennych i 11% odpadów zielonych ze strumienia wytwarzanego. Dodatkowo 

obserwowana jest niekorzystna praktyka w zabudowie wielorodzinnej, w której 

pojemniki na odpady kuchenne wykorzystywane są do gromadzenia ściętej trawy 

i odpadów zielonych z pielęgnacji terenów wokół budynków. Ocenia się, że należy 

dążyć, aby odpady te przekazywane były do ZUOK w Toruniu bezpośrednio przez 

podmioty prowadzące prace. 

4. Gmina Miasta Toruń nie podjęła dotychczas fakultatywnej uchwały o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy. W związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych 

zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych. 

Ocena tego rozwiązania jest trudna i nie daje jednoznacznego wskazania, które 

rozwiązanie jest korzystniejsze, w szczególności jeśli będą brane pod uwagę różne 

punkty widzenia: interes właścicieli nieruchomości w tym mieszkańców, Gminy 

Miasta Toruń, czy też MPO Sp. z o.o. Na podstawie analizy systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Toruniu można między innymi wskazać na problem 

„podrzucania” odpadów z nieruchomości niezamieszkałych do nieruchomości 

zamieszkałych. W wyniku tego to mieszkańcy Torunia poprzez opłatę 

za gospodarowanie odpadami finansują w części odbiór odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych. 

5. Pomimo zapewnienia odbioru od mieszkańców wszystkich wytwarzanych odpadów, 

nadal występują dzikie wysypiska odpadów. Ocenia się, że źródłem problemu nie są 

jednak mieszkańcy Torunia, lecz wyrzucanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

przez małe firmy realizujące prace budowlane. Ocenia się, że możliwym sposobem 

rozwiązania tego problemu jest wprowadzenie usługi w ramach opłaty „śmieciowej” 

podstawienia kontenera na gruz i jego odbiór dla mieszkańców Torunia, limitowanej 

od jednego kontenera określonej pojemności rocznie. 

Analiza SWOT wykonana w ramach I cz. Koncepcji wskazuje na szereg słabych stron 

obecnego systemu gospodarowania odpadami, m.in. [36]: 

 Niewystarczająca selektywna zbiórka odpadów surowcowych w stosunku do 

obowiązujących limitów do 2020 roku oraz planowanych na lata 2025 i 2030; 

 Sortownia odpadów niedostosowana do wzrastających potrzeb sortowania odpadów 

z selektywnej zbiórki – zbyt mała automatyka procesu; 

 Zbyt duży udział (w stosunku do innych miast) nieruchomości deklarujących 

„nieselektywne” zbieranie odpadów; 

Zagrożenia związane z czynnikami zewnętrznymi to m.in. [36]: 
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 Wzrastające wymagania osiągania określonych poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia; 

 Wzrastające wymagania osiągania poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

 Rozszerzenie zakresu terytorialnego regionu. Funkcjonowanie w poszerzonym 

regionie kilku instalacji o statusie RIPOK oraz związane z tym zagrożenie odpływu 

strumienia odpadów; 

 Niekorzystne zmiany prawa w zakresie udzielania zamówień In-house wyłączające 

możliwość zlecenia przez gminy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

w tej formule. 
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4. METODYKA I TRUDNOŚCI PROGNOZOWANIA 
 

W ramach oceny możliwych oddziaływań na środowisko uwzględniono zarówno 

zadania, które prowadzić mogą do powstania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, 

poz. 71), jak również pozostałe zadania rzeczowe, zadania formalno-prawne, zadania 

organizacyjne i dokumentacyjne. Stopień i zakres oddziaływania zależeć może ponadto od 

lokalizacji danego zadania, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, 

niezagospodarowanych, lub też na obszarach charakteryzujących się wartością przyrodniczą. 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Koncepcji jest 

utrudnione. W szczególności jeśli brak jest informacji o sposobie i dokładnym zakresie 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Biorąc jednak pod uwagę, że realizacja 

przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych w ramach Koncepcji wymagać będzie 

przeprowadzenia indywidualnych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, przyjęto, że na tym etapie ogólności wystarczające jest omówienie typowych 

oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. Tak przeprowadzona ocena 

pozwala na generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych 

związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć. Procedura oceny uwzględnia typowe 

dla danego przedsięwzięcia i najczęściej występujące skutki przeobrażeń związane zarówno 

z etapem jego realizacji jak i eksploatacji.  

Odnosząc się do pozostałych trudności napotkanych przy opracowywaniu niniejszej 

Prognozy należy wskazać na zagadnienia związane z przepisami prawnymi. Utrudnieniem 

w prawidłowej ocenie rozwiązań zawartych w Koncepcji jest ciągła zmiana przepisów. 

W przypadku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony 

środowiska, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze oraz aktami wykonawczymi do 

ww. ustaw należy się liczyć z dalszymi zmianami, co wiązać się będzie z ciągłym 

uwzględnianiem nowych przepisów w przyszłej realizacji zadań. 

Trudnością jest także sama metoda oceny, obarczona pewnym błędem. Wynika to 

z zastosowania subiektywnej oceny siły presji na środowisko poszczególnych czynników 

antropogenicznych, a także subiektywnej oceny wielkości pozytywnego wpływu działań 

zawartych w Koncepcji na środowisko.  

W kolejnym rozdziale przedstawiono w formie tabeli matrycę możliwych oddziaływań 

poszczególnych przedsięwzięć na następujące komponenty środowiska: 
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– różnorodność biologiczną,  
– ludzi,  
– zwierzęta,  
– rośliny,  
– wodę,  
– powietrze,  
– powierzchnię ziemi,  
– krajobraz,  
– klimat,  
– zasoby naturalne,  
– zabytki,  
– dobra materialne 
– gatunki chronione i pomniki przyrody 
 

Charakter możliwych oddziaływań wyróżniono (zaznaczając odpowiednim kolorem): 
 

 - możliwe negatywne oddziaływanie 

 - możliwe pozytywne oddziaływanie 

 - możliwe jest wystąpienie pozytywnych jak też negatywnych oddziaływań 

 - brak oddziaływania lub zadanie nie ingeruje w środowisko 
 

Dodatkowo opisano typ, czas trwania i odwracalność oddziaływania następującymi 
parametrami (oznaczając odpowiednim skrótem): 
 

- bezpośrednie:  Bezp (np. utrata siedlisk, pogorszenie stanu środowiska) 

- pośrednie:   Pośr (np. zmiana krajobrazu, utworzenie nowych siedlisk),  

- wtórne:  Wt (oddalone w czasie skutki interakcji ze środowiskiem, 
oddziaływań pośrednich lub bezpośrednich) 

- skumulowane: Sk (oddziaływania występujące z innymi oddziaływaniami, w tym 
powodowanymi przez strony trzecie, dotyczącymi tych samych 
zasobów lub przedmiotów oddziaływania, co projekt) 

- chwilowe:  Ch (oddziaływania, które przestają być odczuwalne natychmiast po 
zakończeniu działania) 

- krótkoterminowe:  Krót (oddziaływania, które przestają być odczuwalne po krótkim 
czasie od zakończeniu działania) 

- długoterminowe:  Dł (oddziaływania, które przestają być odczuwalne po długim 
czasie od zakończeniu działania) 

- odwracalne: Odw (po określonym czasie od zakończenia działania następuję 
powrót do stanu sprzed wystąpienia oddziaływań) 

- stałe: St (powrót do stanu sprzed wystąpienia oddziaływań nie jest 
możliwy, działania powodują trwałą zmianę) 
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5. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘĆ 

OKREŚLONYCH W KONCEPCJI 
 

W poniższej tabeli przedstawiono matrycę możliwych oddziaływań przedsięwzięć 

określonych w „Koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w Gminie Miasta Toruń do roku 2030” na poszczególne komponenty środowiska. Następnie, 

w kolejnych podrozdziałach, omówiono możliwe potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zadań należących do pozostałych 

kategorii. 
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Tabela 5.1 Matryca możliwych oddziaływań przedsięwzięć określonych w Programie [opracowanie własne 

L.p. Przedsięwzięcie 
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1.  

Przygotowanie zmian uchwał w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy 

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług […] 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

formalno-prawne 

2.  

Przygotowanie zmian uchwał w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Miasta Toruń 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

formalno-prawne 

3.  

Ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług […]: 

- usługi polegającej na podstawieniu i odbiorze 
kontenera na gruz i jego odbiór, limitowanej 
od jednego kontenera określonej pojemności 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

formalno-prawne 
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rocznie (np. 1 m
3
). 

- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

4.  

Ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty, większej opłaty za 
nieselektywne zbieranie odpadów. 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

formalno-prawne 

5.  

Ujęcie w zmienianych uchwałach 
wprowadzenia systemu elektronicznej 
ewidencji pojemników (np. chipów, kodów 
kreskowych itp.), umożliwiającego przypisanie 
pojemnika do nieruchomości i monitoring jego 
odbioru, wypełnienia i poprawności zbieranego 
odpadu - sortowania. 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

formalno-prawne 

6.  

Ujęcie w zmienianych uchwałach wymogów 
wynikających z rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania (Dz. U z 2017 r. poz. 19). 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł formalno-prawne 

7.  

Przeprowadzenie analizy technicznej 
możliwości dostawienia pojemnika na „Papier” 
w istniejących zestawach podziemnych 
pojemników na terenie Zespołu 
Staromiejskiego 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł organizacyjne i 

dokumentacyjne 
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8.  

Przeprowadzenie analizy technicznej 
możliwości dostawienia pojemnika na „BIO” w 
istniejących zestawach podziemnych 
pojemników na terenie Zespołu 
Staromiejskiego 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł organizacyjne i 

dokumentacyjne 

9.  

Ogłoszenie przetargu i wybór podmiotu 
odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, uwzględniającego: 

- zbiórkę papieru 

- usługi w ramach opłaty odbioru gruzu; 

- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

10.  

Przeprowadzenie analizy technicznej na wybór 
optymalnego systemu elektronicznej ewidencji 
pojemników; 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

11.  

Przeprowadzenie analizy technicznej 
zapotrzebowania na zestawy podziemnych 
pojemników na pozostałych terenach miasta 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

12.  

Wprowadzenie właściwego oznakowania 
pozostałych pojemników lub worków do 
selektywnego zbierania (zgodnie z rozp. z 
29.12.2016. Dz. U. z 2017 r. poz. 19). 
Ujednolicenie systemu na terenie całego 
miasta: 

Wt 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

rzeczowe 
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- pojemniki lub worki na „Metale i tworzywa 
sztuczne”; 

- pojemniki lub worki na „Szkło”; 

- pojemniki lub worki na „Bio”; 

- pojemniki w gniazdach na „Metale i tworzywa 
sztuczne”; 

- pojemniki w gniazdach na „Szkło”; 

- pojemniki podziemne na „Metale i tworzywa 
sztuczne”; 

- pojemniki podziemne na „Szkło”; 

13.  

Dostarczenie do właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych pojemników lub worków na 
papier i „BIO” (właściwie oznakowanych) 

Wt 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

rzeczowe 

14.  

Ustawienie w gniazdach dodatkowych 
pojemników na papier i „BIO” (właściwie 
oznakowanych)  

Wt 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

rzeczowe 

15.  

Powierzenie Straży Miejskiej lub innej służbie 
zadań w zakresie kontroli i spełniania 
obowiązków przez mieszkańców dotyczących 
gospodarowania odpadami 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł formalno-prawne 

16.  

Prowadzenie szkoleń dla służb 
odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli 
poprawności gromadzenia odpadów 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 
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17.  

Prowadzenie kontroli poprawności 
gromadzenia odpadów, szczególnie w sposób 
selektywny oraz reagowanie przez 
odpowiedzialne służby na wszelkie przejawy 
nieprawidłowości 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł organizacyjne i 

dokumentacyjne 

18.  

Na nieruchomościach niezamieszkałych 
prowadzenie kontroli podpisanych umów na 
odbiór odpadów, nie tylko pod kątem samego 
ich posiadania, ale także przestrzegania 
zapewnienia minimalnej ich pojemności w 
dostosowaniu do rodzaju i skali prowadzonej 
działalności. Równoczesne tworzenie bazy 
danych dotyczących nieruchomości 
niezamieszkałych oraz pojemności i ilości 
pojemników ich obsługujące. 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

19.  

Opracowanie szczegółowej „Strategii działań 
informacyjno-edukacyjnych związanych z 
wdrożeniem od 2018 r. nowego systemu 
selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta 
Toruń” 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł organizacyjne i 

dokumentacyjne 

20.  

Realizacja „Strategii działań informacyjno-
edukacyjnych związanych z wdrożeniem od 
2018 r. nowego systemu selektywnej zbiórki 
odpadów w Gminie Miasta Toruń” 

Wt 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł rzeczowe 
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21.  
Wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji 
pojemników 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

rzeczowe 

22.  

Ustawienie pojemników na „Papier” w 
istniejących zestawach podziemnych 
pojemników na terenie Zespołu 
Staromiejskiego (właściwie oznakowanych).  

Wt 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł rzeczowe 

23.  

Ustawienie pojemników na „BIO” w 
istniejących zestawach podziemnych 
pojemników na terenie Zespołu 
Staromiejskiego (właściwie oznakowanych).  

Wt 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

oraz rzeczowe 

24.  

Opracowanie projektów technicznych i 
realizacja zestawów podziemnych pojemników 
na pozostałych terenach miasta 

Wt 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Ch 
St 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Ch 
St 

Bezp 
St 

Pośr 
Dł 
St 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Dł 
St 

 Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

oraz rzeczowe 

25.  

Przeprowadzenie ewidencji boksów/wiat 
śmietnikowych dla zabudowy wielorodzinnej 
na terenie całego miasta (w tym: ocena stanu 
technicznego, przypisanie nieruchomości do 
określonych boksów/wiat śmietnikowych, 
konsultacje z zarządcami nieruchomości 
potrzeby przebudowy boksów/wiat 
śmietnikowych) oraz przygotowanie systemu 
ich geoprzestrzennej ewidencji. 

Wt 
Sk 
Dł 

Pośr 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

26.  
W zakresie dotyczącym ewentualnego 
dofinansowania w formie dotacji od Gminy 

Wt 
Sk 

Pośr 
Sk 

Wt 
Sk 

Wt 
Sk 

Wt 
Sk 

Wt 
Sk 

Wt 
Sk 

Wt 
Sk 

Wt 
Sk 

Wt 
Sk 

  Wt 
Sk formalno-prawne 
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L.p. Przedsięwzięcie 
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Miasta Toruń budowy altan (wiat/pergoli) 
śmietnikowych niezbędna uchwała Rady 
Miasta wraz z określeniem zasad przyznawania 
dotacji, jej maksymalnej wysokości). 

Dł Dł Dł Dł Dł Dł Dł Dł Dł Dł Dł 

27.  

Opracowanie dobrych praktyk w zakresie 
parametrów technicznych jakie powinny 
spełniać boksy/wiaty śmietnikowe (np. ich 
zamykanie, usytuowanie, dostępność dla 
pojazdów, ograniczenia w parkowaniu innych 
pojazdów); 

Wt 
Sk 
Dł 
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Sk 
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Wt 
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Wt 
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Wt 
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  Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

28.  

opracowanie dobrych praktyk w zakresie zasad 
formalno-prawnych związanych 
z zarządzaniem boksami/wiatami 
śmietnikowymi, w tym określenie 
odpowiedzialności mieszkańców i zarządców za 
zgodne z Regulaminem gromadzenie odpadów 
w pojemnikach.   

Wt 
Sk 
Dł 
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Sk 
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Sk 
Dł 

Wt 
Sk 
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Wt 
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Sk 
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Wt 
Sk 
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Wt 
Sk 
Dł 

  Wt 
Sk 
Dł 

formalno-prawne 

29.  

wdrożenie programu przebudowy i 
modernizacji boksów śmietnikowych leżących 
na terenach Gminy Miasta Toruń i pozostałych 
terenach w dostosowaniu do opracowanych 
standardów. Dla właścicieli na pozostałych 
terenach możliwa jest organizacja przez Gminę 
Miasta Toruń systemu dotacji. Dotacja 
udzielana w oparciu o ustawę prawo ochrony 
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Dł 

Wt 
Sk 
Dł 
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Dł 
St 
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Sk 
Dł 

rzeczowe 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 4 pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko” 

 

  
 

 
72 

L.p. Przedsięwzięcie 
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środowiska (art. 403) oraz  ustawę o finansach 
publicznych. Problem pomocy de minimis dla 
podmiotów traktowanych jak przedsiębiorcy 
w rozumieniu prawa UE (np. spółdzielnie, ale 
raczej nie wspólnoty mieszkaniowe). 

30.  

Opracowanie projektów technicznych 
i realizacja rozbudowy części mechanicznej 
ZUOK w Toruniu 

Wt 
Sk 
Dł 

Bezp 
Pośr 
Sk 
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Odw 

Wt 
Sk 
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Wt 
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Ch 
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St 

Wt 
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Wt 
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Pośr 
Wt 
Sk 
Dł 

 Bezp 
St 

Wt 
Sk 
Dł 

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

oraz rzeczowe 

31.  

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej 
możliwości budowy fermentacji dla ZUOK 
w Toruniu, w wariancie podstawowym analizy 
lub wariancie rozszerzonym o analizę 
produktywności 

 Pośr 
Sk 
Dł 

           

organizacyjne i 
dokumentacyjne 

32.  

Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie 
fermentacji dla ZUOK w Toruniu 
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organizacyjne i 
dokumentacyjne 

33.  

Rozwiązanie istniejących porozumień 
z gminami ościennymi w zakresie gospodarki 
odpadami przy jednoczesnej negocjacji treści 
nowych porozumień. Konieczność podjęcia 
uchwał w tym przedmiocie przez rady gmin 
ościennych (wyrażenie zgody na rozwiązanie 
istniejących porozumień i zawarcie nowych 
dotyczących zagospodarowania odpadów) 
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L.p. Przedsięwzięcie 
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i wykonanie uchwał (zawarcie porozumień 
przez organy wykonawcze gmin). 

34.  

Przeprowadzenie badań w zakresie składu 
morfologicznego odpadów komunalnych 
wytwarzanych na nieruchomościach 
zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy 
Miasta Toruń, w zależności od rodzaju 
zabudowy i pory roku 
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5.1 Oddziaływanie rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu 

 

Jednym z zadań przedmiotowej Koncepcji (nr 30) jest „Opracowanie projektów 

technicznych i realizacja rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu”. Planowane 

przedsięwzięcie polegać będzie na zmodernizowaniu sortowni, budowie zespołu wag z 

budynkiem administracyjno-socjalnym oraz myjni do kół i podwozi w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 47-53 w Toruniu. 

Przedsięwzięcie związane z modernizacją instalacji do sortowania odpadów polegać będzie 

na zwiększeniu stopnia automatyzacji, co pozwoli na osiągnięcie zakładanych efektów i 

celów związanych ze skutecznością sortowania odpadów. Cele przedsięwzięcia to: 

 zwiększenie ilości i podniesienie jakości odzyskiwanych surowców – uzyskanie min. 

8%. odzysku frakcji surowcowych z odpadów komunalnych,  

 zmniejszenie ilości balastu zarówno przy sortowaniu odpadów komunalnych 

zmieszanych, jak i odpadów selektywnie zbieranych; 

 dostosowanie linii do przetwarzania zarówno odpadów zmieszanych jak i selektywnie 

zbieranych, przy uwzględnieniu zwiększającego się udziału odpadów zbieranych 

selektywnie. 

Modernizacja sortowni umożliwi przetwarzanie docelowo zmieszanych odpadów 

komunalnych w ilości 70 000 Mg/rok oraz odpadów zbieranych selektywnie w ilości 15.000 

Mg/rok, przy uwzględnieniu przepustowości instalacji: 20 Mg/godz. dla odpadów 

zmieszanych, gęstości odpadów: 250 kg/m3 dla odpadów zmieszanych oraz 80 kg/m3 dla 

odpadów selektywnie zbieranych. 

Dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją sortowni Inwestor uzyskał decyzję 

Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2016 (WAiB.6220.11.26.9.2016 AG) 

stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko [33]. Decyzja wydana została po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, do którego dołączona została Karta informacyjna 

przedsięwzięcia [32]. Przedstawione poniżej informacje stanowią wynik analizy 

oddziaływania na środowisko, jaka została zawarta w obu w/w dokumentach. 

Realizacja inwestycji w planowanym zakresie wywoła następujące pozytywne 

konsekwencje dla środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [32]: 

- Zwiększenie zdolności przerobowej instalacji oraz odzysku (w tym recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia) strumienia odpadów komunalnych 

przetwarzanych na instalacji; 

- Istotne zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych do unieszkodliwienia poprzez 

składowanie - automatyzacja sortowni pozwoli na wzrost ilości surowców wtórnych 

wysegregowanych z odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki i z odpadów 

komunalnych zmieszanych; 
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- Poprawa efektywności sortowania (zwiększenie ilości i podniesienie jakości 

odzyskiwanych surowców; uzyskanie co najmniej 8% odzysku frakcji materiałowych z 

odpadów komunalnych). 

- Zwiększenie przepustowości (co w efekcie pozwoli na obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych związanych prowadzeniem odzysku frakcji materiałowych do 

recyklingu); 

- Planowane działania są zgodne z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami i 

pozwolą na osiągnięcie stawianych przez obowiązujące przepisy (zarówno krajowe jak i 

UE) poziomów odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów; 

- Modernizacja sita spowoduje utrzymanie ciągłości pracy sortowni i wyeliminowanie 

zagrożeń wynikających z magazynowania odpadów bezpośrednio na płycie hali 

sortowni. Ponadto bieżące mechaniczne przetwarzanie na bieżąco dostarczanych 

odpadów będzie powodowało prawidłowy przebieg kolejnych procesów biologicznego 

przetwarzania, poprzez uniknięcie sytuacji zagniwania odpadów. Będzie to miało wpływ 

na większą czystość wysortowywanych surowców, a także na poprawę warunków pracy 

w kabinach sortowniczych; 

- Budowa wag na terenie zakładu, poza pełną kontrolą dostarczonych odpadów, umożliwi 

bezpośrednie kierowanie pojazdów przywożących odpady w odpowiednią strefę 

rozładunku. Poprawa logistyki pracy zakładu wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu 

na terenie zakładu, a także na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez 

środki transportu - samochody ciężarowe (zanieczyszczenia wód opadowych z dróg 

i placów manewrowych, emisje hałasu i spalin). 

 

W przypadku realizacji inwestycji w planowanym zakresie przewiduje się możliwość 

wystąpienia następujących oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska [32, 33]:  

1) wody powierzchniowe, gruntowe i podziemne: brak oddziaływania – działalność 

będzie prowadzona wyłącznie w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed 

przenikaniem ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Woda na 

potrzeby socjalno-bytowe i technologiczne oraz przeciwpożarowe pobierana będzie 

z miejskiej sieci wodociągowej. Nie przewiduje się zwiększenia zużycia wody w stosunku do 

obecnego. Woda na potrzeby technologiczne pobierana będzie jednorazowo do napełnienia 

zbiornika myjni kół i podwozi, a następnie będzie jedynie okresowo uzupełniana, gdyż 

projektowana myjnia pracować będzie z zamkniętym obiegiem wody myjącej.  

Przewiduje się, że w stosunku do stanu istniejącego, nastąpi dodatkowe wytwarzanie 

odpadów szlamów z czyszczenia zbiornika osadczego o kodzie 16 10 01* w ilości ok. 5 

Mg/rok. Ścieki technologiczne ze zbiornika myjni kół i podwozi, po strąceniu osadów przy 

użyciu flokulata, wywożone będą przez przystosowane pojazdy do miejskiej oczyszczalni 

ścieków w Toruniu. Ścieki socjalno-bytowe, a także ścieki przemysłowe (wody odciekowe ze 

składowiska odpadów, odcieki z bioreaktorów, ścieki z mycia posadzki w hali sortowni 
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i kompostowni oraz odcieki z instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów) będą 

kierowane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z placów 

technologicznych kierowane są do miejskiej sieci kanalizacji, po uprzednim podczyszczeniu 

w podczyszczalni ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu. Natomiast 

wody z dróg, placów manewrowych oraz wody z chodników i dachów budynków, po 

uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych, 

odprowadzane będą wewnątrzzakładową kanalizacją do ziemi poprzez zbiornik infiltracyjny.  

Zakres prac realizacyjnych oraz eksploatacja planowanego obiektu nie będzie 

powodować negatywnych skutków, gdyż roboty budowlane będą wykonywane ze szczególną 

starannością. Zamierzenie nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. 

Inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące 

stanu ilościowego wód podziemnych. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie będzie 

związane z wytwarzaniem zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na stan wód 

powierzchniowych, dlatego nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego potencjału 

ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Mając na uwadze powyższe 

prognozuje się, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

2) gleby i powierzchnię ziemi: chwilowe odwracalne oddziaływanie negatywne – na 

etapie realizacji będą prowadzone wykopy do głębokości ok. 3,2 m p.p.t. w celu przebudowy 

niewielkich odcinków sieci wodociągowej oraz do poziomu ok. 1,5 m p.p.t. pod 

posadowienie wagi i budynku administracyjno-socjalnego. Z uwagi na stwierdzone 

występowanie wody gruntowej na głębokości ok. 2,5-3,0 m p.p.pt. może zaistnieć 

konieczność odwodnienia wykopów. Jednak z uwagi na obserwowane obniżanie się poziomu 

wód gruntowych, zakłada się że nie zajdzie taka konieczność. 

3) jakość powietrza atmosferycznego: chwilowe odwracalne oddziaływanie negatywne 

– na etapie realizacji może występować emisja niezorganizowana, której źródłem będzie 

ruch pojazdów i praca maszyn budowlanych. Należy jednak przyjąć, że wielkość emisji 

niezorganizowanej nie będzie wywierała długotrwałego negatywnego wpływu na 

środowisko. Wpływ ten będzie chwilowy i odwracalny, ograniczony jedynie do miejsca 

i czasu prowadzenia robót budowlanych. W wyniku realizacji inwestycji nie powstaną 

dodatkowe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza, ponieważ projektowanych budynek 

administracyjno-socjalny wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne. Do ogrzewania 

budynku oraz wody użytkowej wykorzystana zostanie energia elektryczna.  

4) zmiany klimatu: wtórne długotrwałe oddziaływanie pozytywne – w kontekście 

adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, że inwestycja z uwagi na swój rodzaj 

i charakter nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. W przypadku 

eksploatacji inwestycji jej funkcjonowanie związane ze wzrostem poziomu odzysku odpadów 
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ze strumienia odpadów komunalnych, spowoduje ograniczenie zużycia surowców i energii 

do ich wyprodukowania, a co za tym idzie ilości uwalnianych gazów cieplarnianych. 

5) klimat akustyczny: brak oddziaływania - źródła hałasu zlokalizowane na terenie 

projektowanej inwestycji będą związane głównie z ruchem samochodowym oraz 

urządzeniami zlokalizowanymi wewnątrz budynku produkcyjnego. Dodatkowym źródłem 

emisji hałasu poza halą będzie tylko punkt wagowy, na którym będzie następowało 

zatrzymanie pojazdu i jego ważenie. Hala, w której planuje się ustawić urządzenia posiada 

ściany pełne o izolacyjności min. 35dB. Oznacza to, że poziom emisji na zewnątrz hali nie 

przekroczy 50 dB. W rejonie inwestycji nie występują tereny chronione akustycznie. 

6) zwierzęta: chwilowe odwracalne oddziaływanie negatywne – na etapie prowadzenia 

robót budowlanych może dochodzić do płoszenia ptaków i małych ssaków odwiedzających 

teren ZUOK, ze względu na ruch i emisję hałasu podczas pracy pojazdów i maszyn 

budowlanych. Po zakończeniu etapu realizacji warunki środowiskowe powrócą do stanu 

obecnego. 

7) rośliny: brak oddziaływania – planowana inwestycja nie koliduje z istniejącym 

drzewostanem, wiąże się z koniecznością przesadzenia jednego krzewu forsycji, teren zajęty 

pod inwestycję i prace budowlane będzie ograniczony do istniejących dróg i placów.  

8) zasoby naturalne: wtórne długotrwałe oddziaływanie pozytywne – zmniejszenie 

strumienia odpadów kierowanych do unieszkodliwienia poprzez składowanie jest 

równoznaczne ze zmniejszeniem antropopresji na środowisko naturalne. Ponadto wzrost 

ilości surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz wysegregowanych ze 

strumienia odpadów zmieszanych przyjmowanych do ZUOK przyczyni się pośrednio do 

zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, w długim horyzoncie czasowym. 

9) ludzie, dobra materialne: bezpośrednie i pośrednie, długotrwałe oddziaływanie 

pozytywne – Realizacja inwestycji spowoduje istotne zmniejszenie strumienia odpadów 

kierowanych do unieszkodliwienia poprzez składowanie, co przyniesie wymierne 

i długotrwałe korzyści dla mieszkańców miasta i regionu, a władzom miasta pozwoli spełnić 

krajowe i unijne wymogi prawne. Ponadto bezpośrednim skutkiem realizacji zamierzeń 

będzie wzrost wartości materialnej i poprawy sytuacji ekonomicznej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Dzięki modernizacji sita bębnowego, 

możliwe będzie przetwarzanie na bieżąco dostarczanych odpadów i uniknięcie sytuacji ich 

zagniwania. Będzie to miało wpływ na większą czystość wysortowywanych surowców, 

a także na poprawę warunki pracy pracowników w kabinach sortowniczych. 

10) krajobraz, różnorodność biologiczna i kulturowa, obszary chronione, w tym obszary 

Natura 2000: brak oddziaływania - przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach 

wodno - błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach 

wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie 
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ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach 

wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 

lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, 

obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach 

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach 

o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu 

widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też 

wydzielonych obszarów szczególnie chronionych, przede wszystkim obszarów podmokłych, 

jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.  

Biorąc pod uwagę usytuowanie analizowanego terenu oraz charakter inwestycji, nie 

przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego 

oddziaływania. Inwestycja nie będzie powodowała emisji substancji i energii do 

środowiska [33]. 

 

5.2 Oddziaływanie budowy instalacji fermentacji dla ZUOK w Toruniu 
 

Zadanie pn. „Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie fermentacji dla ZUOK w 

Toruniu” może w przyszłości prowadzić do realizacji instalacji związanej z fermentacją 

odpadów ulegających biodegradacji. Przedsięwzięcie to jest dopiero na etapie 

przedplanistycznym, w związku z tym nie przeprowadzono jeszcze procedury oceny 

oddziaływania na środowisko. Przedstawione poniżej rozważania na temat oddziaływania 

mają zatem charakter wstępny.  

Analizowana Koncepcja przewiduje, że ewentualne uruchomienie nowej instalacji 

może nastąpić na początku 2025 roku. Wcześniej konieczne jest podjęcie decyzji o 

zasadności realizacji projektu. Celem budowy fermentacji ma być osiągnięcie lepszych 

poziomów zagospodarowania odpadów na ZUOK w Toruniu, w szczególności optymalizacja 

zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, łącznie z energetycznym wykorzystaniem 

produkowanego z odpadów kuchennych biogazu i czerpaniem z tego korzyści finansowych. 

Określone w Koncepcji wstępne założenia instalacji przewidują: 

1) optymalną frakcją przeznaczoną do fermentacji są odpady kuchenne zbierane 

selektywnie, uzupełnione odpadami z restauracji i punktów zbiorowego żywienia; 

2) ze względu na przewidywany w przyszłości mniejszy strumień odpadów komunalnych 

zmieszanych (także w wyniku kierowania tych odpadów bezpośrednio do spalarni), 

niekorzystnym rozwiązaniem jest budowa fermentacji na frakcję podsitową z odpadów 

zmieszanych; 

3) optymalna ilość zbieranych selektywnie odpadów kuchennych kierowana do fermentacji 

powinna wynosić ok. 16,0 – 17,5 tys. Mg/rok.  
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Rysunek 5.1 Schemat procesu powstawania biogazu z fermentacji 
 

 
 

[źródło: opracowanie własne] 
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4) Dla odpadów kuchennych zbieranych selektywnie, należy rozważyć technologię 

fermentacji suchej ciągłej lub fermentacji suchej okresowej (perkolacyjnej, „garażowej”).  

5) Na potrzeby niniejszej Koncepcji zakłada się realizację fermentacji ciągłej suchej 

poziomej w postaci jednego fermentera o wydajności ok. 22 tys. Mg wsadu (ok. 17 tys. 

Mg odpadów kuchennych). 

 

W procesie fermentacji metanowej (metanizacji) wykorzystywane są bakterie różnych 

rodzajów. Celem tego procesu jest produkcja biogazu z materii organicznej zawartej 

w odpadach. Jest to proces kilkuetapowy, a główne etapy to [37]: 

- hydroliza prowadząca do rozkładu polimerów do związków o prostszej budowie, 

obejmująca w szczególności rozkład białek do aminokwasów, lipidów do alkoholi 

i kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów do cukrów prostych, 

- acidogeneza, podczas której z produktów hydrolizy wytwarzane są kwasy karboksylowe, 

głównie octowy, propionowy i masłowy, 

- acetogeneza, podczas której z produktów acidogenezy powstaje kwas octowy, 

- metanogeneza, czyli wytworzenie metanu z produktów poprzednich etapów.  

 

Potencjalne oddziaływanie instalacji na środowisko 

Pomijając fazę realizacji inwestycji, w której praca pojazdów, maszyn i urządzeń 

budowlanych może powodować występowanie chwilowych i odwracalnych negatywnych 

oddziaływań na niektóre komponenty środowiska w postaci emisji hałasu, emisji 

zanieczyszczeń do powietrza oraz płoszenia ptaków i małych zwierząt występujących na 

terenie ZUOK, samo powstanie wiązałoby się z zajęciem nowego terenu pod inwestycję, a co 

za tym idzie potencjalnym wystąpieniem bezpośredniego, trwałego negatywnego 

oddziaływania na powierzchnię ziemi i szatę roślinną występującą na tym terenie. W skład 

instalacji wchodziłyby m.in. następujące obiekty i instalacje kubaturowe: 

- Hala przygotowania wsadu mieszcząca np.: strefę przyjęcia i przygotowania wsadu, 

strefę przyjęcia odpadów kuchennych i restauracyjnych w formie płynnej; 

- komora fermentacji; 

- Hala odwadniania i kondycjonowania biogazu 

- Zbiornik biogazu; 

- Tunele kompostowe - technologia (ok. 6 tys. Mg/rok) 

- Biofiltr np.: poziomy; 

Z kolei faza eksploatacji omawianej instalacji może powodować emisję hałasu, emisję 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz pobór wody i emisję ścieków, co może 

potencjalnie wiązać się z występowaniem bezpośredniego, długotrwałego (lecz 
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odwracalnego) negatywnego oddziaływania na takie komponenty środowiska, jak woda 

i powietrze. Ponadto, w związku z produkcją gazów cieplarnianych, eksploatacja instalacji 

może pośrednio negatywnie oddziaływać na klimat. 

 

Źródłami emisji hałasu mogą być: instalacja biologicznego przetwarzania odpadów 

w warunkach tlenowych, instalacja fermentacji wraz z węzłem kogeneracji, transport. Emisja 

hałasu będzie ograniczać się do terenu ZUOK. 

W zakresie emisji substancji do powietrza atmosferycznego (w tym gazów 

cieplarnianych, w szczególności metanu) byłyby to przede wszystkim zanieczyszczenia 

związane z procesem fermentacji odpadów, pracą linii przygotowania wsadu (poprzez emisję 

z wentylacji), spalania powstającego biogazu oraz spalaniem paliw w wykorzystywanych 

pojazdach i urządzeniach. W instalacji powinny być zastosowane rozwiązania zmierzające do 

ograniczania wielkości emisji, np.: 

- powietrze odprowadzane z hali biologicznego przetwarzania oczyszczane 

w dwustopniowym układzie składającym się ze skrubera przeciwprądowego 

z dozowaniem kwasu siarkowego oraz biofiltra,  

- emisja z procesu fermentacji metanowej ograniczana również w kilkustopniowym 

układzie składającym się z: wstępnego ograniczania emisji siarkowodoru "u źródła" 

w komorach systemu  dozowania do komór fermentacyjnych reagenta odsiarczającego, 

filtrowanie gazu z użyciem filtra cząstek stałych, filtra w węglem aktywnym usuwającego 

na drodze adsorpcji głównie siarkowodór, amoniak oraz suszenia usuwającego amoniak 

z biogazu w procesie kondensacji; 

- w przypadku awarii zespołu kogeneratorów powstający biogaz spalany w pochodni, 

co ogranicza ewentualną emisję metanu zawartego w wytwarzanym biogazie.  

Drugi stopień biologicznego przetwarzania odpadów – stabilizacja tlenowa 

przefermentowanych odpadów – prowadzony może być w zamkniętych tunelach 

(reaktorach) z ujęciem i oczyszczeniem powietrza procesowego w biofiltrze, poprzedzonym 

płuczką wodną. Pozwala to na znaczną redukcję odorów podczas przejścia z procesu 

fermentacji do stabilizacji tlenowej przefermentowanych w instalacji do fermentacji 

odpadach. W trakcie eksploatacji instalacji wartości odniesienia substancji w powietrzu 

powinny być dotrzymane poza terenem do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.  

Ścieki technologiczne związane z eksploatacją instalacji fermentacji odpadów dzielą 

się na następujące rodzaje: odcieki (perkolat) z biofiltra, odcieki z płuczki kwasowej, 

odwirowywany odciek z przefermentowanych odpadów (które mogą zostać częściowo 

zawrócone do procesu fermentacji, a nadmiar - skierowany do systemu kanalizacji, odcieki 

(kondensat) z wentylacji, kondensat z suszenia i sprężania biogazu. Ponadto powstawać będą 

ścieki z prac porządkowych w hali przetwarzania biologicznego odpadów oraz ścieki z mycia 

pras i wirówki osadów, a także ścieki opadowe.  
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Eksploatacja instalacji wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Odpady te można 

podzielić na 2 grupy: powstające w związku z eksploatacją instalacji, maszyn i urządzeń oraz 

odpady związane z prowadzonymi  procesami przetwarzania odpadów. Do pierwszej grupy 

zaliczają się przede wszystkim odpady związane z utrzymaniem w sprawności instalacji 

fermentacji. Będą to odpady posiadające właściwości odpadów niebezpiecznych oraz innych 

niż niebezpieczne. Wytwarzane odpady będą gromadzone selektywnie i magazynowane 

w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, w wyznaczonych 

miejscach magazynowania. Do drugiej grupy zaliczać się będą odpady z procesu fermentacji 

oraz przygotowania wsadu, które po procesie stabilizacji tlenowej oraz waloryzacji na sicie 

będą mogły częściowo zostać poddane odzyskowi. Pozostałość zostanie poddana 

unieszkodliwieniu poprzez składowania na składowisku odpadów. Wytwarzane odpady 

magazynowane są w sposób selektywny, zabezpieczający środowisko, w tym przede 

wszystkim środowisko gruntowo-wodne, przed zanieczyszczeniem. Odpady które tego 

wymagają, zabezpieczone są dodatkowo przed negatywnym wpływem warunków 

atmosferycznych (np. magazynowanie w pojemnikach, pod wiatą, w pomieszczeniach 

zamkniętych) tak aby nie pogorszyć ich jakości i nie spowodować, że nie będą nadawały się 

do odzysku.  

Scharakteryzowana w niniejszym dokumencie przykładowa instalacja do 

biologicznego przetwarzania odpadów spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, 

a zastosowane rozwiązania zapewniają ochronę środowiska naturalnego przed 

zanieczyszczeniem.  

 

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej możliwości budowy fermentacji dla 

ZUOK w Toruniu nie będzie równoznaczne z podjęcie decyzji o realizacji tego 

przedsięwzięcia, a zatem wiąże się jedynie z pośrednim i długoterminowym pozytywnym 

oddziaływaniem ograniczonym do komponentu ludzkiego, gdyż pozwoli inwestorowi na 

podjęcie racjonalnych decyzji skutkujących w przyszłości lepszym dostosowaniem 

istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi do spełnienia krajowych i unijnych 

wymogów prawnych, w tym dotyczących ochrony środowiska.  

Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie instalacji na terenie ZUOK w Toruniu stworzy 

możliwość poprawy warunków technicznych dla odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

w szczególności dla optymalizacji zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. 

Energetyczne wykorzystanie produkowanego z odpadów biogazu będzie ograniczać 

konieczność zużywania energii pierwotnej, w tym paliw kopalnych, oddziałując pośrednio 

pozytywnie na zasoby naturalne, a wtórnie pozytywnie na klimat, równocześnie będąc 

istotnym źródłem korzyści finansowych (bezpośrednio pozytywne oddziaływanie na dobra 

materialne).  
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W przypadku, gdyby budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na 

terenie ZUOK w Toruniu okazała się możliwa i korzystna, będzie ona stanowić istotny 

element uzupełniający i zwiększający wydajność działania całego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w skali regionu, co niewątpliwie będzie wiązać się z wtórnym, 

skumulowanym i długotrwale pozytywnym oddziaływaniem na ludzi i wszystkie 

komponenty środowiska w skali globalnej, gdyż w połączeniu z pozostałymi elementami 

systemu i działaniami planowanymi w ramach przedmiotowej Koncepcji będzie powodować 

generalne zmniejszenie antropopresji na środowisko, jaką stanowi wytwarzanie, 

magazynowanie i składowanie odpadów komunalnych.  

 

5.3 Pozostałe zadania rzeczowe 

Do tej grupy zadań zaliczają się (numeracja oryginalna): 

12 Wprowadzenie właściwego oznakowania pozostałych pojemników lub worków do selektywnego zbierania 
(zgodnie z rozp. z 29.12.2016. Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Ujednolicenie systemu na terenie całego miasta: 

- pojemniki lub worki na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

- pojemniki lub worki na „Szkło”; 

- pojemniki lub worki na „Bio”; 

- pojemniki w gniazdach na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

- pojemniki w gniazdach na „Szkło”; 

- pojemniki podziemne na „Metale i tworzywa sztuczne”; 

- pojemniki podziemne na „Szkło”; 

13 Dostarczenie do właścicieli nieruchomości zamieszkałych pojemników lub worków na papier i „BIO” 
(właściwie oznakowanych) 

14 Ustawienie w gniazdach dodatkowych pojemników na papier i „BIO” (właściwie oznakowanych)  

20 Realizacja „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrożeniem od 2018 r. nowego 
systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń” 

21 Wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników 

22 Ustawienie pojemników na „Papier” w istniejących zestawach podziemnych pojemników na terenie 
Zespołu Staromiejskiego (właściwie oznakowanych).  

23 Ustawienie pojemników na „BIO” w istniejących zestawach podziemnych pojemników na terenie Zespołu 
Staromiejskiego (właściwie oznakowanych).  

24 Opracowanie projektów technicznych i realizacja zestawów podziemnych pojemników na pozostałych 
terenach miasta 

29 Wdrożenie programu przebudowy i modernizacji boksów śmietnikowych leżących na terenach Gminy 
Miasta Toruń i pozostałych terenach w dostosowaniu do opracowanych standardów. Dla właścicieli na 
pozostałych terenach możliwa jest organizacja przez Gminę Miasta Toruń systemu dotacji. Dotacja 
udzielana w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska (art. 403) oraz  ustawę o finansach publicznych. 
Problem pomocy de minimis dla podmiotów traktowanych jak przedsiębiorcy w rozumieniu prawa UE (np. 
spółdzielnie, ale raczej nie wspólnoty mieszkaniowe). 

 

Zadania należące do tej grupy koncentrują się wokół wprowadzenia segregacji 

u źródła odpadów typu „papier” i „bio” oraz usprawnieniu całego miejskiego systemu 

selektywnej zbiórki. W większości są to zadania nie mające bezpośredniego wpływu na 
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którykolwiek z komponentów środowiska, np. wprowadzenie jednolitego oznakowania 

pojemników, dostarczenie odpowiednich pojemników i worków do właścicieli 

nieruchomości, wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji pojemników, czy dostawienie 

dodatkowych pojemników do już istniejących gniazd. Jednakże, optymalizacja systemu 

selektywnej zbiórki będzie skutkować wzrostem odzysku surowców wtórnych oraz poprawą 

efektywności zagospodarowania pozostałych rodzajów odpadów, co wiąże się 

z bezpośrednio i pośrednio pozytywnym wpływem na ludzi (np. ułatwienie prowadzenia 

selektywnej zbiórki, umożliwienie wypełnienia krajowych i unijnych wymogów prawnych) 

oraz skumulowanym pozytywnym oddziaływaniem na wszystkie komponenty środowiska 

w sposób wtórny i długoterminowy (spadek ogólnej antropopresji na środowisko). 

Zadania 24 i 29 są jedynymi w tej grupie, których realizacja może wiązać się 

z wykonaniem niewielkich robót budowlanych i remontowych, co oznacza możliwość 

wystąpienia w fazie realizacji bezpośredniego, chwilowego i odwracalnego negatywnego 

oddziaływania na niektóre komponenty środowiska, takie jak powietrze, klimat akustyczny, 

zwierzęta (głównie ptaki), wskutek emisji hałasu, spalin i pyłów w trakcie pracy pojazdów 

i maszyn budowlanych. Budowa podziemnych gniazd pojemników do selektywnej zbiórki 

będzie oznaczała bezpośrednią negatywną i trwałą ingerencję w powierzchnię ziemi, lecz 

jednocześnie pośrednio poprawi estetykę krajobrazu miejskiego, w tym otoczenie zabytków 

(podobnie jak przebudowa i modernizacja istniejących boksów śmietnikowych). 

W fazie eksploatacji podziemnych zestawów pojemników oraz zmodernizowanych 

i przebudowanych boksów śmietnikowych przewiduje się wystąpienie bezpośrednio 

i pośrednio pozytywnego oddziaływania na ludzi (łatwiejsze prowadzenie selektywnej 

zbiórki odpadów, wypełnienie krajowych i unijnych wymogów prawnych) oraz szeregu 

pośrednich pozytywnych oddziaływań na powietrze i zwierzęta, związanych ze wzrostem 

bezpieczeństwa magazynowania odpadów, takich jak: ograniczenie rozwiewania lekkich 

frakcji, pylenia, emisji związków odorowych, ograniczenie dostępu dla ptaków i małych 

zwierząt (żerowanie na odpadach może zagrażać zdrowiu i życiu zwierząt).  

Ponadto, wraz z pozostałymi zadaniami zawartymi w Koncepcji, realizacja zestawów 

podziemnych pojemników oraz przebudowa i modernizacja boksów śmietnikowych wpłynie 

pozytywnie na wydajność systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a docelowo na 

wzrost odzysku surowców wtórnych i możliwość właściwego zagospodarowania pozostałych 

rodzajów odpadów. Generalnie zatem realizacja ww. zadań wiąże się ze skumulowanym 

pozytywnym oddziaływaniem na wszystkie komponenty środowiska w sposób wtórny 

i długoterminowy, wskutek obniżenia antropopresji na środowisko. 

Realizacja „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrożeniem od 

2018 r. nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń” (zadanie nr 

20) pozwoli zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców, co zintensyfikuje pozytywne 

skutki pozostałych działań, które bez świadomego i aktywnego udziału społeczeństwa mają 

niewielkie szanse na wywarcie realnych i oczekiwanych skutków w zakresie funkcjonowania 
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systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zadanie to powodować będzie zatem 

wystąpienie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań na ludzi, a wraz z pozostałymi 

zadaniami zawartymi w Koncepcji – skumulowanych pozytywnych oddziaływań na 

wszystkie komponenty środowiska w sposób wtórny i długoterminowy. 

 
 

5.4 Zadania formalno-prawne 

Do tej grupy zadań zaliczają się (numeracja oryginalna): 

1 Przygotowanie zmian uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług […] 

2 Przygotowanie zmian uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty, 

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Miasta Toruń 

3 Ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
[…]: 

- usługi polegającej na podstawieniu i odbiorze kontenera na gruz i jego odbiór, limitowanej od jednego 
kontenera określonej pojemności rocznie (np. 1 m

3
). 

- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

4 Ujęcie w zmienianej uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, większej opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów. 

5 Ujęcie w zmienianych uchwałach wprowadzenia systemu elektronicznej ewidencji pojemników (np. 
chipów, kodów kreskowych itp.), umożliwiającego przypisanie pojemnika do nieruchomości i monitoring 
jego odbioru, wypełnienia i poprawności zbieranego odpadu - sortowania. 

6 Ujęcie w zmienianych uchwałach wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania (Dz. U z 2017 r. poz. 19). 

15 Powierzenie Straży Miejskiej lub innej służbie zadań w zakresie kontroli i spełniania obowiązków przez 
mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami 

26 W zakresie dotyczącym ewentualnego dofinansowania w formie dotacji od Gminy Miasta Toruń budowy 
altan (wiat/pergoli) śmietnikowych niezbędna uchwała Rady Miasta wraz z określeniem zasad 
przyznawania dotacji, jej maksymalnej wysokości). 

28 opracowanie dobrych praktyk w zakresie zasad formalno-prawnych związanych z zarządzaniem 
boksami/wiatami śmietnikowymi, w tym określenie odpowiedzialności mieszkańców i zarządców za 
zgodne z Regulaminem gromadzenie odpadów w pojemnikach.  

33 Rozwiązanie istniejących porozumień z gminami ościennymi w zakresie gospodarki odpadami przy 
jednoczesnej negocjacji treści nowych porozumień. Konieczność podjęcia uchwał w tym przedmiocie przez 
rady gmin ościennych (wyrażenie zgody na rozwiązanie istniejących porozumień i zawarcie nowych 
dotyczących zagospodarowania odpadów) i wykonanie uchwał (zawarcie porozumień przez organy 
wykonawcze gmin). 

 

Zadania formalno-prawne mają charakter nieinwestycyjny. Nie przewiduje się zatem 

bezpośredniego oddziaływania na którykolwiek z komponentów środowiska. Są to zadania, 

których realizacja usprawni system gospodarki odpadami, poprzez wprowadzenie 
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niezbędnych regulacji prawnych w drodze przyjęcia określonych uchwał. Dotyczą one przede 

wszystkim usprawnienia procesu segregacji odpadów u źródła, co w długim horyzoncie 

czasowym pozwoli zwiększyć ilość poszczególnych frakcji odpadów z selektywnej zbiórki, 

a zatem umożliwi wzrost odzysku surowców wtórnych, co wiąże się z pozytywnym 

pośrednim oddziaływaniem na ludzi (usprawnienie działania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, osiągnięcie wyznaczonych limitów), co wraz z pozostałymi 

zadaniami zawartymi w Koncepcji – skutkować będzie skumulowanym pozytywnym 

oddziaływaniem na wszystkie komponenty środowiska w sposób wtórny 

i długoterminowy. 

5.5 Zadania organizacyjne i dokumentacyjne 

Do tej grupy zadań zaliczają się (numeracja oryginalna): 

7 Przeprowadzenie analizy technicznej możliwości dostawienia pojemnika na „Papier” w istniejących 
zestawach podziemnych pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego 

8 Przeprowadzenie analizy technicznej możliwości dostawienia pojemnika na „BIO” w istniejących 
zestawach podziemnych pojemników na terenie Zespołu Staromiejskiego 

9 Ogłoszenie przetargu i wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, uwzględniającego: 

- zbiórkę papieru 

- usługi w ramach opłaty odbioru gruzu; 

- nowych częstotliwości odbioru odpadów 

10 Przeprowadzenie analizy technicznej na wybór optymalnego systemu elektronicznej ewidencji 
pojemników; 

11 Przeprowadzenie analizy technicznej zapotrzebowania na zestawy podziemnych pojemników na 
pozostałych terenach miasta 

16 Prowadzenie szkoleń dla służb odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli poprawności gromadzenia 
odpadów 

17 Prowadzenie kontroli poprawności gromadzenia odpadów, szczególnie w sposób selektywny oraz 
reagowanie przez odpowiedzialne służby na wszelkie przejawy nieprawidłowości 

18 Na nieruchomościach niezamieszkałych prowadzenie kontroli podpisanych umów na odbiór odpadów, nie 
tylko pod kątem samego ich posiadania, ale także przestrzegania zapewnienia minimalnej ich pojemności 
w dostosowaniu do rodzaju i skali prowadzonej działalności. Równoczesne tworzenie bazy danych 
dotyczących nieruchomości niezamieszkałych oraz pojemności i ilości pojemników ich obsługujące. 

19 Opracowanie szczegółowej „Strategii działań informacyjno-edukacyjnych związanych z wdrożeniem od 
2018 r. nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miasta Toruń” 

23 Ustawienie pojemników na „BIO” w istniejących zestawach podziemnych pojemników na terenie Zespołu 
Staromiejskiego (właściwie oznakowanych).  

24 Opracowanie projektów technicznych i realizacja zestawów podziemnych pojemników na pozostałych 
terenach miasta 

25 Przeprowadzenie ewidencji boksów/wiat śmietnikowych dla zabudowy wielorodzinnej na terenie całego 
miasta (w tym: ocena stanu technicznego, przypisanie nieruchomości do określonych boksów/wiat 
śmietnikowych, konsultacje z zarządcami nieruchomości potrzeby przebudowy boksów/wiat 
śmietnikowych) oraz przygotowanie systemu ich geoprzestrzennej ewidencji. 

27 Opracowanie dobrych praktyk w zakresie parametrów technicznych jakie powinny spełniać boksy/wiaty 
śmietnikowe (np. ich zamykanie, usytuowanie, dostępność dla pojazdów, ograniczenia w parkowaniu 
innych pojazdów); 
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34 Przeprowadzenie badań w zakresie składu morfologicznego odpadów komunalnych wytwarzanych na 
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Miasta Toruń, w zależności od rodzaju 
zabudowy i pory roku 

 

Analogicznie do grupy zadań formalno-prawnych, zadania organizacyjne oraz 

dokumentacyjne mają charakter nieinwestycyjny i nie przewiduje się bezpośredniego 

oddziaływania na ludzi i którykolwiek z komponentów środowiska. Ich realizacja wiąże się 

z pozytywnym pośrednim oddziaływaniem na ludzi, a biorąc pod uwagę ich ścisły związek 

z pozostałymi zadaniami – z  pozytywnym skumulowanym oddziaływaniem na wszystkie 

komponenty środowiska w sposób wtórny i długoterminowy. 
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6. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ NA WYBRANE KOMPONENTY 

ŚRODOWISKA 
 

6.1 Ocena oddziaływania na zdrowie i życie ludzi 
 

Niektóre zadania zawarte w Koncepcji, związane z wykonywaniem prac budowlanych 

oraz ziemnych, mogą stanowić źródło potencjalnego oddziaływania na zdrowie ludzkie: 

- Zad. 24: […] Realizacja zestawów podziemnych pojemników na pozostałych terenach 

miasta, 

- Zad. 29: Wdrożenie programu przebudowy i modernizacji boksów śmietnikowych 

leżących na terenach Gminy Miasta Toruń i pozostałych terenach w dostosowaniu do 

opracowanych standardów […], 

- Zad. 30: […] Realizacja rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu, 

- Zad. 32: Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie fermentacji dla ZUOK w Toruniu. 

 

Prace budowlane w fazie realizacji ww. zadań mogą stanowić zagrożenie dla ruchu 

pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne 

poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które 

umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień oraz odpowiednie oznakowanie 

miejsc objętych budową, przebudową infrastruktury komunalnej. Prace o największym 

stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej. Wszystkie prace budowlane 

i ziemne powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 

BHP itp.  

Wnioski: nie przewiduje się, aby realizacja zamierzeń Koncepcji mogła mieć 

w perspektywie długoterminowej negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Przeciwnie, 

analiza zadań zawartych w dokumencie wskazuje, że wpłyną one korzystnie na zdrowie ludzi 

oraz spowodują poprawę standardu życia ludności. Skumulowany pozytywny efekt realizacji 

zaplanowanych zadań będzie wiązać się z pośrednią (zadania organizacyjno-dokumentacyjne 

oraz formalno-prawne) i bezpośrednią (większość zadań rzeczowych) poprawą organizacji 

systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Natomiast wtórnie, skumulowany 

i długotrwale pozytywny efekt realizacji zaplanowanych zadań będzie wyrażać się wzrostem 

odzysku surowców wtórnych, wzrostem bezpieczeństwa ekologicznego dzięki właściwemu 

zagospodarowaniu odpadów biodegradowalnych, spadkiem zużycia energii pierwotnej, 

w tym paliw kopalnych, a także zyskiem materialnym dzięki wytwarzaniu biogazu, 

zmniejszeniem strumienia odpadów kierowanych do składowania, uniknięciem kar 

pieniężnych za niewypełnienie wymogów prawnych, a ostatecznie – ogólnym spadkiem 

antropopresji na środowisko. Brak realizacji projektu może skutkować m.in. pogłębieniem się 
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problemów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz brakiem 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, co może w efekcie zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. 

 

6.2 Ocena oddziaływania na obiekty zabytkowe 
 

Ocenia się, że zadania przewidziane w dokumencie nie powinny wywierać 

negatywnego wpływu na obiekty zabytkowe. W przypadku zadań związanych z budową 

podziemnych zestawów pojemników oraz przebudową i modernizacją istniejących boksów 

śmietnikowych może potencjalnie dojść do negatywnego oddziaływania na obiekt 

zabytkowy, jeśli te prace realizowane będą bezpośrednio na tym obiekcie. Przewiduje się, że 

w przypadku nieumiejętnego i nieprofesjonalnego prowadzenia prac mogą wystąpić 

niekorzystne, bezpośrednie oddziaływania. Należy zatem zaznaczyć, że ewentualne 

niekorzystne oddziaływanie wystąpić może tylko w przypadku zaniechania wymaganych 

procedur względem obiektów zabytkowych. W przypadku podejmowania działań związanych 

z zajęciem terenu na potrzeby realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Koncepcji, na 

wykonawcy ciąży obowiązek przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływania na 

środowisko, w ramach której podjęte zostaną kroki mające na celu odpowiednią ochronę 

obiektów zabytkowych w tym parków zabytkowych, stanowisk archeologicznych i stref 

ochrony konserwatorskiej (np. strefy „A”, „B”, ochrony archeologicznej). Podjęcie działań 

zmierzających do realizacji przedsięwzięć należy każdorazowo poprzedzić sprawdzeniem, czy 

dana lokalizacja i charakter przedsięwzięcia nie jest konfliktowa ze szczegółowymi zapisami 

dotyczącymi danej strefy. 

Należy zaznaczyć, że utworzenie podziemnych pomieszczeń na pojemniki do 

selektywnej zbiórki odpadów, w miejsce naziemnych, a także modernizacja istniejących 

gniazd pojemników będzie potencjalnie pozytywnie wpływać na estetykę krajobrazu 

miejskiego, szczególnie, jeśli miejsca gromadzenia odpadów znajdują się w otoczeniu 

obiektów zabytkowych.  

 

Wnioski: nie przewiduje się, aby realizacja zamierzeń Koncepcji mogła mieć 
negatywny wpływ na obszary i obiekty zabytkowe; w szczególności nie 
przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań o charakterze 
bezpośrednim, pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, 
długoterminowym, stałym lub chwilowym. 

 

6.3 Ocena oddziaływania na jednolite części wód 

  W zakresie oddziaływania postanowień analizowanej Koncepcji na jednolite części 
wód ocenia się, że ewentualne oddziaływania wystąpić mogą w przypadku zadań rzeczowych 
związanych z rozbudową i modernizacją ZUOK w Toruniu (zadania dotyczące części 
mechanicznej i fermentacji). Pozostałe zadania określone w Koncepcji, ze względu na 
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charakter (brak ingerencji w środowisko naturalne) nie powinny wiązać się z oddziaływaniem 
na jednolite części wód. 

  Teren analizowanego ZUOK w Toruniu znajduje się w obszarze jednolitej części wód 
podziemnych JCWPd39 ,zaliczanym do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym 
europejskim kodem PLGW200039. Na potrzeby aktualizacji Planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28.11.2016 r., poz. 1911), stan ilościowy i 
chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych 
nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej 
dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.  

  ZUOK w Toruniu znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 
rzecznych, oznaczonych europejskim kodem PLRW2000172912 – „Struga Toruńska (stare 
koryto)”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły, potencjał tej silnie zmienionej jednolitej części wód 
powierzchniowych oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych 
jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych , tj. osiągnięcia co najmniej 
dobrego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych. W ustalonej 
derogacji wskazano na brak możliwości technicznych, gdyż jest to ciek płynący w większości 
przez miasto i jego renaturyzacja wymagałaby znaczących zmian w zagospodarowaniu 
zabytkowej części miasta. 

  Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2016 
(WAiB.6220.11.26.9.2016 AG) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia związanego z modernizacją sortowni na środowisko [33] 
stwierdzono, że z uwagi na rodzaj (skalę, zakres, lokalizację) przedsięwzięcia jego realizacja 
nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Zakres prac realizacyjnych oraz 
eksploatacja planowanego obiektu nie będzie powodować negatywnych skutków, gdyż 
roboty budowlane będą wykonywane ze szczególna starannością. Zamierzenie nie będzie 
powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na 
pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. Inwestycja nie będzie miała również 
negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. 
Ponadto planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z wytwarzaniem zanieczyszczeń , 
które mogłyby wpływać na stan wód powierzchniowych, dlatego nie przyczyni się do zmiany 
obecnie występującego potencjału ekologicznego jednolitych wód powierzchniowych. Mając 
na uwadze powyższe prognozuje się, że przedmiotowa inwestycja (modernizacja części 
mechanicznej ZUOK w Toruniu) nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

 

6.4 Ocena oddziaływania w zakresie zmian klimatycznych 

 

 W zakresie oddziaływania postanowień analizowanej Koncepcji na zmiany klimatu 

ocenia się, że ewentualne oddziaływania wystąpić mogą w przypadku zadań rzeczowych 

związanych z rozbudową i modernizacją ZUOK w Toruniu (zadania dotyczące części 

mechanicznej i fermentacji). Pozostałe zadania określone w Koncepcji, ze względu na 
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charakter (brak ingerencji w środowisko naturalne) nie powinny wiązać się z oddziaływaniem 

na zmiany klimatu. 

 Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2016 

(WAiB.6220.11.26.9.2016 AG) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia związanego z modernizacją sortowni na środowisko [33] w 

kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu stwierdzono, że inwestycja z uwagi na swój 

rodzaj i charakter nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery (z 

wyłączeniem zanieczyszczeń, których źródłem będzie ruch pojazdów związanych z 

planowaną działalnością). Należy jednak przyjąć, że wielkość emisji niezorganizowanej nie 

będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko. W przypadku eksploatacji inwestycji 

jej funkcjonowanie związane ze wzrostem poziomu odzysku odpadów ze strumienia 

odpadów komunalnych, spowoduje ograniczenie zużycia surowców i energii do ich 

wyprodukowania, a co za tym idzie ilości uwalnianych gazów cieplarnianych. Modernizacja 

sortowni wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie ilości odpadów składowanych na 

składowiskach odpadów (lub paliwa alternatywnego gorszej jakości) poprzez zwiększenie 

masy odpadów kierowanych do recyklingu. Finalnie powodować będzie to mniejszą emisję 

gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności metanu powstającego z beztlenowego 

rozkładu materii organicznej na składowisku odpadów. 

Poniżej przedstawiono możliwe rozwiązania adaptacyjne przedsięwzięć wskazanych 

w Koncepcji do warunków zmian klimatu lub wstępnie stwierdzono brak konieczności 

stosowania takich rozwiązań: 

 

Tabela 6.1 Możliwe rozwiązania w zakresie adaptacji przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Rodzaj zjawisk 
powodowanych 

zmianami klimatu 

Rozwiązania w zakresie przystosowania przedsięwzięcia do zmian 
klimatu 

Upały 
Instalacja oraz obiekty towarzyszące wykonane będą z materiałów 
odpornych na działanie wysokich temperatur. Nie ma potrzeby stosowania 
dodatkowych rozwiązań adaptacyjnych. 

Susze 

Eksploatacja instalacji wymagać będzie zużycia wody. Działaniem 
adaptacyjnym jest prowadzenie monitoringu zużycia wody oraz reżim 
technologiczny zakładający minimalizację jej zużycia. Dodatkowo wody 
opadowe z dachów oraz placów i dróg komunikacyjnych gromadzone mogą 
być będą w zbiorniku i wówczas będzie możliwe ich wykorzystanie np. w 
procesie kompostowania odpadów. Wpłynie to na ograniczenie zużycia 
wody. 

Pożary 

Do realizacji przedsięwzięcia stosowane będą w większości materiały trudno 
palne lub niepalne. Zagrożenie pożarem może być spowodowane czynnikiem 
ludzkim lub też awarią wykorzystywanych urządzeń (np. instalacji 
elektrycznej). Pożar wystąpić może w rożnych częściach obiektu. Awaria 
tego typu stanowiłaby zagrożenie dla środowiska i ludzi pracujących oraz 
przebywających na terenie zakładu. Obiekt wyposażony będzie w sprzęt 
gaśniczy. Urządzenia i instalacja poddawane będą na bieżąco kontroli stanu 
technicznego. Załoga zostanie przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa                   
i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur awaryjnych                          
w przypadku pożaru, znajomości dróg ewakuacyjnych, numerów telefonów 
alarmowych, sposobów ewakuacji wraz ze sposobem prowadzenia akcji 
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Rodzaj zjawisk 
powodowanych 

zmianami klimatu 

Rozwiązania w zakresie przystosowania przedsięwzięcia do zmian 
klimatu 

ratowniczej i udzieleniem pierwszej pomocy.  
Obiekty zaprojektowane będą w sposób spełniający wymagania p.poż. 
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych rozwiązań adaptacyjnych.    

Intensywne opady, 
wylewy rzek 
i powodzie 

System odwodnienia uwzględniać będzie występowanie deszczy nawalnych. 
Brak konieczności stosowania rozwiązań przystosowujących do wylewów 
rzek i powodzi z uwagi na brak zagrożenia występowania tych zjawisk na 
terenie obiektu. 

Gwałtowne burze  
i silne wiatry 

Brak wrażliwości przedsięwzięcia na burze i silne wiatry. Nie stwierdzono 
potrzeby stosowania rozwiązań adaptacyjnych. 

Osuwiska 

W obrębie terenu przewidzianego pod przedsięwzięcie nie występują 
obszary, na których występuje ryzyko intensywnych procesów 
geomorfologicznych stwarzających ograniczenia lokalizacyjne, zwłaszcza 
procesów o charakterze ruchów masowych ziemi. Brak wrażliwości 
przedsięwzięcia na osuwiska. Nie stwierdzono potrzeby stosowania 
rozwiązań adaptacyjnych. 

Podnoszący się 
poziom mórz 

Lokalizacja z dala od obszarów morskich i brzegowych. Brak wrażliwości 
przedsięwzięcia na podnoszący się poziom mórz. Nie stwierdzono potrzeby 
stosowania rozwiązań adaptacyjnych. 

Fale chłodu  
i śniegu 

Instalacja oraz obiekty towarzyszące wykonane będą z materiałów odpornych 
na działanie niskich temperatur. Usuwanie śniegu z połaci dachowych 
realizowane będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Nie 
stwierdzono potrzeby stosowania rozwiązań adaptacyjnych.  

Zamarzanie  
i odmarzanie 

Instalacja oraz obiekty towarzyszące wykonane będą z materiałów 
odpornych na działanie niskich temperatur. Nie stwierdzono potrzeby 
stosowania rozwiązań adaptacyjnych. 

 

6.4.1 Wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną 

 

Utrata i fragmentacja siedlisk 

Inwestycje związane z rozbudową części mechanicznej ZUOK w Toruniu oraz budową 

fermentacji dla ZUOK w Toruniu, realizowane mogą być na terenach Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej w Toruniu należących do 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. 

Obecnie teren inwestycji wykorzystywany jest pod obiekty gospodarowania odpadami. 

Podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nie dojdzie do fragmentacji ani 

utraty siedlisk. Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania siedlisk 

przyrodniczych chronionych oraz siedlisk chronionych roślin i zwierząt. Tereny ZUOK 

sąsiadują bezpośrednio od strony północnej z Obszarem chronionego krajobrazu „Strefy 

Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”. Nie występują natomiast inne tereny i obiekty 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Nadmierna eksploatacja i niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych 

  Realizacja inwestycji nie będzie związana z nadmierną eksploatacją i niewłaściwym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych. Na terenie obiektu nie będzie prowadzony pobór 

wód podziemnych. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z niewielkim zużyciem wody 
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wykorzystywanym do prac budowlanych. Stosowane maszyny budowlane pracujące przy 

realizacji inwestycji napędzane będą w przewadze paliwem płynnym -  olejem napędowym.  

  Budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wykorzystaniem 

zasobów roślinnych i zwierzęcych.  

Przetwarzanie odpadów selektywnie zebranych, umożliwi skierowanie ich do odzysku i 

recyklingu, co przełoży się na ich ponowne wykorzystanie jako materiałów, a tym samym 

spowoduje redukcję zużycia zasobów naturalnych. Fermentacja i kompostowanie odpadów 

ulegających biodegradacji pozwoli na wytworzenie produktu, dzięki czemu możliwe jego 

zawrócenie do środowiska, jak nawozu lub środka poprawiającego uprawę roślin (ograniczy 

to pośrednio zapotrzebowanie na nawozy sztuczne).  

Zanieczyszczenia 

Skala i zakres zidentyfikowanych emisji, powstających w związku z eksploatacją 

instalacji i obiektów, nie wskazują na możliwość wpływu zanieczyszczeń na różnorodność 

biologiczną. 

Inwazyjne gatunki 

  Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono gatunków inwazyjnych, w tym 

rejnurtii japońskiej i barszczu Sosnowskiego. Podczas badań nie stwierdzono występowania 

inwazyjnych gatunków zwierząt.  

Zmiany klimatu 

  Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmiany klimatu z uwagi na niewielki 

ładunek emisji gazów cieplarnianych. 

 

6.4.2 Wpływ ekstremalnych sytuacji klimatycznych na postanowienia Koncepcji 

 

  Do najważniejszych zagrożeń na terenie Polski należą: pożary, powodzie, susze, 

mrozy i śnieżyce, ulewne deszcze, silne wiatry. Wystąpienie zjawisk takich jak trzęsienia 

ziemi, wybuchy wulkanów, huragany, sztormy, lawiny, ze względu na to, że przedsięwzięcie 

leży w strefie klimatu umiarkowanego - zmiennego, poza zasięgiem wód morskich i lawin jest 

mało prawdopodobne lub nierealne, dlatego też nie zostały one poddane analizie.  

Realizacja inwestycji, prowadzona będzie zgodnie z warunkami technicznymi 

obowiązującymi w prawie Polskim i określonymi dla rejonu inwestycji. Realizacja 

przedsięwzięcia zgodnie z warunkami technicznymi zapewni ich odporność na różne warunki 

klimatyczne, w tym klęski żywiołowe, które są prawdopodobne w rejonie przedsięwzięcia. 

Dzięki dotrzymaniu warunków technicznych zostanie zapewniona wystarczająca odporność 

instalacji na wahania temperatur. W szczególności umieszczenie instalacji technologicznej w 

zamkniętej hali oraz budowa budynku zaplecza umożliwi jej pracę bez względu na warunki 

atmosferyczne. Sposób odwodnienia zapewniają odprowadzenie spływu burzowego, 
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znaczna ilość zieleni w bezpośrednim otoczeniu inwestycji tonizuje wpływ zanieczyszczeń 

powietrza i wahań temperatury na otoczenie. Dzięki lokalizacji poza terenami zagrożonymi 

powodzią wyeliminowany jest również ten czynnik ryzyka. 

 Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2016 

(WAiB.6220.11.26.9.2016 AG) przedsięwzięcie związane z modernizacją sortowni 

zlokalizowane jest poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami, nie przewiduje 

się zatem ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji. 

Poniżej przedstawiono wstępną ocenę odporności przedsięwzięć wskazanych w 

Koncepcji na klęski żywiołowe. 
 

Tabela 6.2 Odporność przedsięwzięć na klęski żywiołowe 

Rodzaj klęski 
żywiołowej 

Odporność przedsięwzięcia 

Upały i susze 
Duża odporność przedsięwzięcia na upały i susze. Występowanie wysokich 
temperatur i okresowych deficytów wody nie ma istotnego wpływu na warunki 
eksploatacji przedsięwzięcia. 

Pożary 

Możliwe jest wystąpienie pożaru obiektów budowlanych lub 
magazynowanych odpadów. Obiekt wyposażony będzie w sprzęt gaśniczy 
oraz zbiornik p.poż. Instalacja oraz obiekty towarzyszące wykonane będą w 
większości z materiałów trudno palnych lub niepalnych. 

Intensywne opady 
podtopienia  
i powodzie 

Duża odporność przedsięwzięcia na intensywne opady, podtopienia                              
i powodzie. Na terenie obiektu w wyniku gwałtownych opadów 
atmosferycznych oraz gwałtownego topnienia dużych ilości śniegu nie 
przewiduje się lokalnych podtopień. System odwodnienia będzie uwzględniał 
występowanie deszczy nawalnych. Teren nie znajduje się na obszarze 
zagrożonym powodzią. 
Duża odporność przedsięwzięcia na intensywne opady, podtopienia                         
i powodzie. 
Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia (odległość od mórz oraz 
wysokość nad poziomem morza) przedsięwzięcie charakteryzuje się bardzo 
dużą odpornością na podnoszący się poziom mórz. 

Gwałtowne burze  
i silne wiatry 

Duża odporność przedsięwzięcia na burze i wiatry. Brak zagrożenia dla 
przedsięwzięcia ze strony tych zjawisk. 

Osuwiska 
Bardzo duża odporność przedsięwzięcia na osuwiska z uwagi na 
usytuowanie przedsięwzięcia poza terenami występowania tych zjawisk. Brak 
zagrożenia dla przedsięwzięcia ze strony tych zjawisk. 

Mrozy i śnieżyce 

Duża odporność przedsięwzięcia na mrozy i śnieżyce. Brak zagrożenia dla 
przedsięwzięcia ze strony tych zjawisk. Na etapie eksploatacji prowadzone 
będzie odśnieżanie dachów. Instalacja oraz obiekty towarzyszące wykonane 
będą z materiałów odpornych na działanie niskich temperatur.  

 

6.5 Możliwe transgraniczne oddziaływanie 
 

Ze względu na położenie miasta Torunia, jak również na prośrodowiskowy charakter 

rozwiązań zawartych w ocenianym dokumencie, nie wydaje się celowe rozważanie 

możliwości występowania transgraniczego oddziaływania, związanego z realizacją zadań 

zawartych w przedmiotowej Koncepcji. Zwraca się jednak uwagę na brak możliwości oceny 

wpływu na środowisko budowy instalacji do stabilizacji beztlenowej odpadów poprzez 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 4 pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko” 

 

  
 

 
95 

fermentację na tak wczesnym i ogólnym etapie planowania. Dlatego też w toku procedur 

przystąpienia do realizacji konkretnego wariantu budowy instalacji, przeprowadzona 

zostanie osobno standardowa procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, 

umożliwiająca ocenę możliwości transgranicznego oddziaływania. Obecnie przewiduje się, że 

inwestycja nie będzie powodowała emisji substancji i energii do środowiska poza terenem do 

którego inwestor posiada tytuł prawny. Przedsięwzięcie nie powinno zatem wymagać 

przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

poszczególne elementy przyrodnicze na podstawie art. 104 ustawy w z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., póz. 

353). 

 

Wniosek: ocenia się na tym etapie, że realizacja zamierzeń Koncepcji nie wiąże się 
bezpośrednio z transgranicznym oddziaływaniem. 

 

6.6 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko skutków realizacji 
Koncepcji, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru 

 

W przypadku zadania nr 30, polegającego na rozbudowie części mechanicznej ZUOK 

w Toruniu przewidziane zostały następujące rozwiązania mające na celu ochronę środowiska 

na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia [32]:  

1) w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych: 

- ograniczenie zajętości terenu podczas wykonywania prac budowlanych i nie 

wykraczanie poza teren przekształcony wcześniej, 

- prace budowlane przeprowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, 

dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne, 

- likwidowanie ewentualnych awarii czy uzupełnianie paliwa odbywać się będzie 

w miejscach do tego wyznaczonych, 

- przekazanie odpadów rozbiórkowych bezpośrednio do przetworzenia, 

- podłączenie obiektu do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co zapewni 

zaopatrzenie w wodę odpowiedniej jakości budynku wag oraz bezpieczne dla środowiska 

odprowadzenie ścieków (również na etapie realizacji inwestycji przewiduje się 

wykorzystanie istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej), 

- wykorzystanie wody do celów technologicznych w obiegu zamkniętym (woda do 

mycia samochodów i kół). 

2) w zakresie ochrony powietrza: 
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- na etapie budowy ograniczenie okresu magazynowania odpadów pylących lub 

magazynowanie ich w kontenerach ograniczających pylenie wtórne, 

- zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania projektowanego budynku 

i produkcji ciepłej wody (na dachu projektowanego budynku administracyjno-socjalnego 

zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne), 

3) w zakresie ochrony akustycznej: 

- lokalizacja urządzeń będących istotnym źródłem hałasu wewnątrz hali produkcyjnej, 

- oddalenie inwestycji od terenów chronionych akustycznie.  

4) w zakresie ochrony przyrody: 

- inwestycja nie przewiduje konieczności wycinki drzew ani krzewów, jeden krzew 

kolidujący z inwestycją zostanie przesadzony, 

- ograniczenie zajmowania terenów zielonych i wykorzystanie do zabudowy terenów 

zajętych pod drogi. 

 

W przypadku zadania nr 32 polegającego na ewentualnej budowie instalacji 

fermentacji dla ZUOK w Toruniu, przewiduje się możliwość zastosowania szeregu środków 

technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie potencjalnie negatywnego 

oddziaływania na środowisko, w tym na [37]: 

1) w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych: 

- Ścieki technologiczne z instalacji do stabilizacji beztlenowej odpadów, ścieki 

technologiczne z tuneli (bioreaktorów), prac porządkowych w tunelach oraz z boksów 

magazynowych, a także ścieki opadowe i technologiczne z placów i dróg technologicznych 

obszaru instalacji biologicznego przetwarzania poprzez stabilizację tlenową byłyby 

odprowadzanie do zbiornika na ścieki technologiczne. Możliwe jest częściowe 

wykorzystanie w procesach biologicznego przetwarzania odpadów. Nadmiar ścieków 

odprowadzany byłby do oczyszczalni ścieków poprzez zewnętrzny system kanalizacyjny. 

- Pozostałe ścieki i wody opadowe z placów i dróg w rejonie instalacji do fermentacji 

odpadów oraz wody opadowe z dachów tuneli (bioreaktorów) byłyby odprowadzane 

i usuwane łącznie ze ściekami z istniejącej na terenie ZUOK strefy mechanicznego 

przetwarzania odpadów.  

- Obiekt byłby podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co 

zapewniłoby zaopatrzenie w wodę odpowiedniej jakości oraz bezpieczne dla środowiska 

odprowadzenie ścieków. 

2) w zakresie ochrony powietrza: 

- W instalacji zastosowane mogą być rozwiązania zmierzające do ograniczania 

wielkości emisji. Powietrze odprowadzane z hali biologicznego przetwarzania oczyszczane 

będzie w dwustopniowym układzie składającym się z: skrubera przeciwprądowego 

z dozowaniem kwasu siarkowego, biofiltra żelbetowego o wymiarach 10x15x2,5m. 
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- Emisja z procesu fermentacji metanowej ograniczana może być również 

w kilkustopniowym układzie składającym się z: 

• wstępnego ograniczania emisji siarkowodoru „u źródła” w komorach systemu  

dozowania do komór fermentacyjnych reagenta odsiarczającego, 

• filtrowanie gazu z użyciem filtra cząstek stałych, 

• filtra z węglem aktywnym usuwającego w drodze adsorpcji siarkowodór i amoniak. 

• suszenia usuwającego amoniak z biogazu w procesie kondensacji 

- W przypadku awarii zespołu kogeneratorów powstający biogaz byłby spalany 

w pochodni, co ograniczy ewentualną emisję do powietrza metanu zawartego w biogazie. 

- Drugi stopień biologicznego przetwarzania odpadów - stabilizacja tlenowa 

przefermentowanych odpadów prowadzony byłby w zamkniętych tunelach (reaktorach) 

z ujęciem i oczyszczeniem powietrza procesowego w biofiltrze, poprzedzonym płuczką 

wodną, co pozwala na znaczna redukcję odorów podczas przejścia z procesu fermentacji 

do stabilizacji tlenowej przefermentowanych w instalacji do fermentacji odpadach. 

3) w zakresie ochrony akustycznej: 

- Nie przewiduje się możliwości wystąpienie przekroczeń norm hałasu poza terenem 

do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

4) w zakresie ochrony przyrody: 

- Zakłada się, że na etapie realizacji inwestycji prace budowlane i związane z 

zajmowaniem terenu byłyby prowadzone z uwzględnieniem ich wpływu na gatunki 

chronione i okazy cenne przyrodniczo. Przed przystąpieniem do prac wykonana powinna 

zostać ekspertyza przyrodnicza, która zawiera inwentaryzację wszystkich gatunków roślin 

i zwierząt występujących na planowanym pod zabudowę terenie, jak również przedstawia 

taki sposób prowadzenia prac, który zminimalizuje i/lub skompensuje niekorzystne 

oddziaływania na przyrodę.  

 

W przypadku pozostałych zadań rzeczowych, w szczególności zadań polegających na 

tworzeniu podziemnych gniazd pojemników do selektywnej zbiórki oraz na modernizacji 

i przebudowie istniejących boksów śmietnikowych: 

- Z racji bardzo niewielkiego terenu zajmowanego przez planowane obiekty oraz ich 

lokalizacji na obszarze zabudowanym, nie stwierdza się występowania ryzyka znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na gatunki i siedliska chronione, 

bezpośrednio wynikającego z realizacji tych przedsięwzięć, 

- W przypadku konieczności wykonywania robót budowlanych, odrębne przepisy 

stanowią o obowiązkach ciążących na wykonawcy, które zapewnić mają bezpieczeństwo 

i ochronę dóbr przyrodniczych i kulturowych, a także zdrowia mieszkańców. 
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Jeśli chodzi o możliwość wystąpienia potencjalnie negatywnych oddziaływać na 

obszary Natura 2000, to biorąc pod uwagę inwestycje planowane do realizacji na terenie 

ZUOK w Toruniu, najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości: 

- „Forty w Toruniu” (PLH040001, 0,13 km²): ok. 600 m oraz ok. 2 km, 

- „Dolina Dolnej Wisły” (PLB040003, 335.59 km²): ok. 3 km, 

- „Leniec w Barbarce” (PLH040043, 0,04 km²): ok. 5,5 km, 

- „Dolina Drwęcy” (PLH280001, 125.62 km²): ok. 7,5 km. 

 

Wniosek: biorąc pod uwagę wyszczególnione odległości ZUOK w Toruniu od 
najbliższych obszarów Natura 2000 oraz fakt, że na obecnym etapie 
planowania nie przewiduje się możliwości wystąpienia znaczących 
negatywnych oddziaływań poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, ocenia się, że realizacja ustaleń przedmiotowej Koncepcji nie 
wpłynie negatywnie na cele i przedmiot ochrony któregokolwiek z najbliżej 
położonych obszarów Natura 2000 oraz na integralność tych obszarów. 

 

6.7 Informacje wynikające z prognoz opracowanych dla dokumentów 
powiązanych 

 

Z ustaleń Prognozy oddziaływania na środowisko Krajowego planu gospodarki 

odpadami 2022 [38] wynika, że Kpgo (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach oraz 

rekomendacjami Komisji Europejskiej) zawiera m.in. określenie celów w zakresie gospodarki 

odpadami oraz rekomendacje dotyczące kierunków działań, w tym tworzenia nowych 

systemów gospodarki odpadami i tworzenia nowej infrastruktury oraz stosowanych 

technologii, a także określenie środków zachęcających do selektywnego zbierania 

bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy. 

W zakresie realizacji celów: przygotowanie do ponownego użycia, recykling oraz inne 

procesy odzysku (np. odzysk energii), Kpgo proponuje szereg różnych działań, które można 

generalnie sprowadzić do głównych typów projektów o charakterze inwestycyjnym, 

mających na celu budowę/rozbudowę/modernizację: 

- punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w sposób zapewniający 

łatwy dostęp), 

- zakładów przetwarzania odpadów (w tym kompostowni, instalacji fermentacji 

odpadów z odzyskiem biogazu), 

- zakładów recyclingu odpadów, w tym instalacji do przygotowania odpadów do 

recyklingu, 

- instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. 
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Dokument KPGO jest dokumentem o charakterze strategicznym, nie przesądza 

o konkretnych lokalizacjach przedsięwzięć, ani o konkretnej technologii jaka może być 

stosowana w trakcie realizacji i eksploatacji projektów inwestycyjnych. Celem Planu jest 

wyznaczenie głównych, horyzontalnych kierunków z zakresie gospodarki odpadami. 

Uszczegółowienie działań jakie powinny być wykonane będą zawierać Wojewódzkie Plany 

Gospodarki Odpadami. Mając na uwadze poziom szczegółowości Kpgo w ramach Prognozy 

zostało tylko zasygnalizowane, jakie oddziaływania mogą potencjalnie wystąpić oraz 

wskazanie by przy wyborze lokalizacji inwestycji wybierać rozwiązania nie kolidujące 

z obszarami „naturowymi". 

 

Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 

z pespektywą na lata 2023- 2028 [39] wśród głównych działań niezbędnych do realizacji 

celów w sferze gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, do 2022 r., wymienia m.in. wdrażanie nowoczesnych technologii 

przetwarzania odpadów w szczególności metod odzysku i recyklingu odpadów surowcowych 

i odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, poprzez wdrażanie: 

- Projektów związanych z podwyższeniem standardu sortowania i doczyszczania 

odpadów surowcowych pozyskanych z selektywnej zbiórki, jak również wydzielonych 

z odpadów komunalnych zmieszanych (np. doposażenie sortowni w sortery balistyczne, 

powietrzne, optoelektroniczne i inne, które poprawią efektywność sortowania i zmniejszą 

udział sortowania ręcznego), 

- Projektów związanych ze zwiększeniem przepustowości niektórych sortowni 

odpadów komunalnych oraz projektów związanych z budową nowych kwater składowych 

jak opisano w projekcie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

- Projektów związanych z podwyższeniem standardu technicznego instalacji do 

przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów, zwłaszcza w kontekście 

prognozowanego wzrostu masy tych odpadów zbieranych selektywnie,  

- Projektów przetwarzania bioodpadów, w wyniku których powstaje pełnowartościowy 

i bezpieczny dla środowiska kompost lub biogaz i pofermentat wykorzystywany do celów 

rekultywacyjnych, 

- Projektów związanych z poprawą efektywności selektywnego zbierania odpadów 

(środki transportu, pojemniki, itp.), w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz 

odpadów komunalnych surowcowych i ulegających biodegradacji, 

- Projektów związanych z realizacją założeń programów ochrony powietrza 

województwa w zakresie ograniczenia spalania odpadów w paleniskach domowych. 

W prognozie oddziaływania na środowisko projektu WPGO [39] ocenia się, że 

działania związane z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów przyczynią się do poprawy 

stanu środowiska przede wszystkim poprzez zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do 

unieszkodliwienia poprzez składowanie. Wyeliminowanie ze strumienia odpadów 

komunalnych frakcji przeznaczonych do odzysku zdecydowanie przedłuży okres eksploatacji 
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istniejących obiektów, przez co nie będzie konieczności budowy nowych kwater składowania 

odpadów. Ilość odpadów, która trafi na składowisko odpadów będzie pomniejszona o ilość 

odpadów selektywnie zebraną. Ponadto wysegregowane ze strumienia odpadów 

komunalnych surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale) zamiast trafić na 

składowisko zostaną selektywnie zebrane i poddane procesom odzysku, przez co będą 

w całości lub części wykorzystane. Wpłynie to pozytywnie na zmniejszenie zużycia surowców 

naturalnych do produkcji m.in. papieru, szkła. 

Podobnie pozytywny aspekt będą miały działania prowadzące do wyeliminowania ze 

strumienia odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania frakcji odpadów 

biodegradowalnych. Selektywna zbiórka tych odpadów pozwoli na zmniejszenie ogólnej 

ilości składowanych odpadów, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości istniejących 

składowisk (zmniejszenie ilości powstającego biogazu oraz emisji zanieczyszczeń 

odorowych). Zebrane selektywnie odpady biodegradowalne zostaną skierowane do 

kompostowania co pozwoli na odzysk tych odpadów. Budowa i eksploatacja linii 

technologicznych do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji spowoduje również 

zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz wpłynie korzystnie na jakość powietrza, 

gdyż wyeliminowana zostanie emisja metanu powstającego głównie w procesach 

beztlenowych podczas składowania odpadów. Metan zaś jest gazem mającym wpływ na 

efekt cieplarniany, zatem ograniczanie jego emisji jest główną przesłanką zmniejszenia ilości 

składowanych odpadów ulegających biodegradacji. 

 

6.8 Analiza rozwiązań alternatywnych 
 

System gospodarowania odpadami komunalnymi charakteryzuje duża złożoność. 

W Koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta 

Toruń do roku 2030, Część 2 pt. „Modelowa koncepcja gospodarki odpadami” [37] poddano 

analizie wiele płaszczyzn oraz możliwych rozwiązań kształtujących system na terenie Miasta 

Toruń. Złożoność analizowanych rozwiązań wymagała wsparcia procesu decyzyjnego poprzez 

zastosowanie tzw. Analizy wielokryterialnej. Wykorzystywana jest ona do oceny i wyboru 

optymalnego rozwiązania spośród wielu możliwych alternatyw. Narzędzie to umożliwia 

w szczególności uwzględnienie w procesie oceny jednocześnie wielu kryteriów. Analizowane 

scenariusze, które uwzględniono w toku analizy wielokryterialnej są pochodną przyjętych 

wariantowych modeli systemu (jego składowych) i uwzględniają: 

- Model zbiórki u źródła: 

• Obecny – funkcjonujący aktualnie na terenie Miasta Torunia, 

• Zgodny z rozporządzeniem – model, w którym mieszkańcy dokonują zbiórki 

u źródła dodatkowo papieru, 

• Model rozszerzony (uwzględniający zbiórkę u źródła dodatkowej frakcji odpadu) 
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- Formę prawną realizacji zadań odbioru i zagospodarowania przez MPO Sp. z o.o. 

w Toruniu: 

• Obecny in-house – realizacja zadań powierzonych w zakresie zagospodarowania 

odpadów komunalnych, 

•  In-house Toruń – realizacja zadań powierzonych w zakresie odbioru 

(n. zamieszkałe) i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Miasta 

Toruń, 

•  In-house zarówno dla Torunia jak i gmin ościennych - realizacja zadań 

powierzonych w zakresie odbioru (nieruchomości zamieszkałe) 

i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Miasta Toruń oraz 

Gminach ościennych (poprzez porozumienie Międzygminne) 
- Organizację systemu w Toruniu: 

• Zachowanie stanu aktualnego, w którym system obejmuje jedynie nieruchomości 

zamieszkałe; 

• Rozszerzenie systemu o nieruchomości niezamieszkałe; 
- Wariant współpracy z Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

(ZTPOK) w Bydgoszczy. Przewidziano następujące możliwe scenariusze: 

• 30 tys. Mg odpadów zmieszanych kierowanych jest bezpośrednio do ZTPOK, 

•  Cały strumień odpadów zmieszanych kierowany jest do miejskiej instalacji 

będącej w posiadaniu MPO, do Bydgoszczy trafia zaś tzw. balast,  

•  Cały strumień zmieszanych z Torunia kierowany jest do ZTPOK. 
 

Ocena wariantów przy zastosowaniu analizy wielokryterialnej polegała na wycenie zagrożeń 

oraz szans, które związane są z wdrożeniem poszczególnych rozwiązań. Dokonuje się tego 

poprzez przydzielenie im odpowiedniej oceny oraz istotności danego czynnika. W oparciu 

o analizy poszczególnych wariantów możliwego rozwoju systemu w Mieście Toruniu 

uzyskano punktacje poszczególnych opcji. Na poniższym wykresie wskazano jak kształtowały 

się wyniki punktowe poszczególnych wariantów (rekomendowany do wdrożenia wariant 

powinien uzyskać jak najmniej punktów). 
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Rysunek 6.1 Wyniki punktowe wariantów 

 
[Źródło: 40] 

 

6.8.1 Możliwe rozwiązania alternatywne łagodzące zmiany klimatu 

  Przedstawione powyżej możliwe rozwiązania wariantowe poszczególnych elementów 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030, w 

podobny sposób wpływają na zmiany klimatu. Podobnie wśród rozważanych wariantów 

trudno jest wskazać rozwiązania alternatywne w specjalny sposób łagodzące zmiany klimatu.  

 

6.9 Podsumowanie oceny oddziaływania 
 

Analizowana Koncepcja służy do realizacji na terenie Gminy Miasta Toruń celów 

i kierunków działań określonych w dokumentach strategicznych wyższego szczebla takich jak: 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

(WPGO), a ponadto wpisuje się także w „Strategię Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020” 

(Toruń 2010 r.). W ramach części 2 Koncepcji pt. „Modelowa koncepcja gospodarki 

odpadami” [37] wskazany został docelowy rekomendowany model gospodarki odpadami 

w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 roku. Przeprowadzona w rozdziale 5. analiza 

wskazanych w dokumencie zadań daje obraz, że ich realizacja może oprócz oczywistych 

pozytywnych skutków, stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla środowiska. Potencjalne 

zagrożenia skupiają się głównie na fazie budowy realizacji inwestycji proekologicznych takich 

jak: 

- Zad. 24: […] Realizacja zestawów podziemnych pojemników na pozostałych terenach 

miasta, 
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- Zad. 29: Wdrożenie programu przebudowy i modernizacji boksów śmietnikowych 

leżących na terenach Gminy Miasta Toruń i pozostałych terenach w dostosowaniu do 

opracowanych standardów […], 

- Zad. 30: […] Realizacja rozbudowy części mechanicznej ZUOK w Toruniu, 

- Zad. 32: Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie fermentacji dla ZUOK w Toruniu. 

 

Ponieważ realizacja tych zadań wynika również ze zobowiązań nałożonych przez 

dokumenty strategiczne wyższego rzędu na poziomie wojewódzkim, krajowym 

i wspólnotowym, istotne znaczenie ma znalezienie najlepszych rozwiązań na etapie 

bezpośredniej realizacji indywidualnych przedsięwzięć, które zabezpieczą interes 

środowiska, a jednocześnie pozwolą osiągnąć cele danego przedsięwzięcia. Istotne jest 

właściwe prowadzenie równolegle z budową oraz po jej zakończeniu, wszelkich działań 

mających na celu minimalizację potencjalnie negatywnego oddziaływania na powierzchnię 

ziemi, gleby, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze oraz siedliska przyrodnicze. 

Odnośnie powyższych oddziaływań należy zaznaczyć, że na obecnym etapie 

planowania jedynie w przypadku zadania nr 30, polegającego na rozbudowie części 

mechanicznej ZUOK w Toruniu, dostępne były szczegółowe informacje na temat sposobu 

technicznego i zakresu realizacji inwestycji. W przypadku pozostałych zamierzeń Koncepcja 

przedstawia jedynie możliwość ich zrealizowania. Wynika z tego duży margines niepewności 

w zakresie prognozowania potencjalnych oddziaływań związanych z ewentualną realizacją 

wyszczególnionych zadań rzeczowych. Wobec powyższego, na etapach planowania 

i realizacji przedsięwzięć należy bezwzględnie zachować priorytety ochrony środowiska. 

Podsumowując ocenia się, że prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych 

oddziaływań na środowisko w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest niskie, 

a ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny. Zakłada się, że emisje substancji 

i energii do środowiska na etapie eksploatacji instalacji zlokalizowanych na terenie ZUOK 

w Toruniu nie będą naruszały norm jakości środowiska poza terenem zakładu. Nie będą 

ponadto niosły ze sobą oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. Wskutek ich 

przeprowadzenia zmniejszy się ryzyko dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska. 

W przypadku podejmowania działań związanych z zajęciem terenu na potrzeby realizacji 

wymienionych przedsięwzięć, na wykonawcy będzie ciążył obowiązek przeprowadzenia 

osobnej procedury oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku której zostaną określone 

i podjęte kroki mające na celu odpowiednie zabezpieczenie stanowisk roślin lub zwierząt 

chronionych, w tym gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach do dyrektyw unijnych. 
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7. OCENA PRZY BRAKU PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ 
 

  Przewiduje się, że brak realizacji zadań określonych w Koncepcji skutkować może 
następującymi efektami: 

- wystąpi znaczne ryzyko niewypełnienia przez Gminę Miasta Toruń w najbliższych latach 
poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku odpadów o właściwościach 
surowców wtórnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) wynoszącego 
docelowo w 2020 roku 50%. 

- nie nastąpi poprawa organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła; 

- nie nastąpi wyraźny wzrost odzysku surowców wtórnych; 

- nie nastąpi wyraźny wzrost bezpieczeństwa ekologicznego dzięki właściwemu 
zagospodarowaniu odpadów biodegradowalnych, 

- nie nastąpi spadek zużycia energii pierwotnej, w tym paliw kopalnych; 

- nie osiągnięty zostanie zysk materialny związany z energetycznym spalaniem 
wytwarzanego biogazu; 

- wystąpią problemy ze zmniejszeniem strumienia odpadów kierowanych do składowania; 

- wystąpi ryzyko płacenia kar pieniężnych za niewypełnienie wymogów prawnych 
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

Generalnie brak realizacji projektu może skutkować m.in. pogłębieniem się problemów 
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz brakiem świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, co może w efekcie zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.  

 

  Indywidualnie, brak realizacji zadania związane go z rozbudową części mechanicznej 
ZUOK w Toruniu, wywoła następujące negatywne konsekwencje dla środowiska, 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [32]: 

- Funkcjonowanie sortowni odpadów w ZUOK opiera się obecnie na ręcznej segregacji 

odpadów prowadzonej przez pracowników na liniach sortowniczych. Efektywność 

takiego rozwiązania technologicznego, jest w świetle nowych aktów prawnych 

niewystarczająca i istnieje realne zagrożenie nieosiągnięcia wymaganych przepisami 

prawa poziomów odzysku; 

- Ilość odpadów kierowanych na składowisko nie ulegnie zmniejszeniu; 

- Bez automatyzacji linii nie jest możliwe zwiększenie wydajności sortowni. Ma to istotne 

znaczenie w kontekście zwiększającej się ilości odpadów pochodzących z selektywnej 

zbiórki; 

- Sito bębnowe jest newralgicznym punktem instalacji do mechanicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych. Zmienne obciążenie konstrukcji sita odpadami 

oraz ilość przetwarzanych odpadów, powodują duże zużycie wszystkich jego elementów. 
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Coraz częstsze naprawy powodują przestoje obu linii sortowniczych. Odpady w 

nadmiernych ilościach gromadzone są w zasobni hali sortowni, powodując zwiększenie 

zapylenia, emisję odorów, a także zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne; 

- Aktualnie eksploatowany brodzik dezynfekcyjny jest urządzeniem technologicznie 

przestarzałym i nie zapewnia skutecznej dezynfekcji pojazdów, a także nie zabezpiecza w 

pełni środowiska przed potencjalnym skażeniem wykorzystywanymi środkami 

dezynfekującymi;  

- Ważną kwestię stanowi również bezpieczeństwo ruchu pojazdów dostarczających 

odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - brodzik zlokalizowany 

jest w pasie drogowym dla pojazdów opuszczających zakład, przez co tworzy się realne 

zagrożenie kolizji drogowej. 
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8. MONITORING WDRAŻANIA KONCEPCJI 
 

Monitoring wdrażania koncepcji będzie opierał się na śledzeniu postępu w osiąganiu 

przez Gminę Miasta Toruń następujących limitów gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (konstrukcja limitu przewiduje, że limit jest 

dotrzymany, jeśli osiągnięty wynik jest większy od limitu na dany rok).  

 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wymagany poziom 
recyklingu i przygoto-
wania do ponownego 
użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych 
i szkła 

10% 12% 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 

Osiągnięty poziom 
recyklingu i przygoto-
wania do ponownego 

użycia wskazanych 
wyżej frakcji 

19,20 % 17,71% 19,87% 22,25% - - - - - 

 

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania (konstrukcja limitu przewiduje, że limit jest dotrzymany, 

jeśli osiągnięty wynik jest mniejszy od limitu na dany rok). 

 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wymagany poziom 
ograniczenia BIO do 

składowania […] 
75% 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 

Osiągnięty poziom 
ograniczenia BIO do 
składowania przez 

Gminę Miasta Toruń 

85,84% 58,58% 49,99% 46,18% - - - - - 

 

- Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (konstrukcja limitu 

przewiduje, że limit jest dotrzymany, jeśli osiągnięty wynik jest większy od limitu na dany 

rok). 

 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wymagany poziom 
recyklingu i przygoto-
wania do ponownego 

użycia odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych 

30% 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70% 

Osiągnięty poziom 
recyklingu i przygoto-
wania do ponownego 

użycia wskazanych 
wyżej frakcji 

98,3 % 77,33% 81,6 % 86,81%      
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9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko 

projektu dokumentu pn. „Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030”. Koncepcja jest dokumentem 

planistycznym o horyzoncie strategicznym, opartym o przeprowadzone analizy stanu 

istniejącego gospodarki odpadami, który prezentuje kierunki i warianty rozwoju systemu 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Toruń. 

Koncepcja identyfikuje zagrożenia oraz możliwe działania wynikające między innymi ze zmian 

w zakresie standardów selektywnej zbiórki odpadów oraz wymogów osiągnięcia przez gminy 

określonych poziomów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), projekt 

Koncepcji zalicza się do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, jeśli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (pkt. 2.), lub jeśli jego realizacja może 

spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 (pkt. 3.). Elementem 

strategicznej oceny jest niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana 

zgodnie z art. 51 i 52 w/w ustawy. 

Analizowana Koncepcja służy do realizacji na terenie Gminy Miasta Toruń celów 

i kierunków działań określonych w dokumentach strategicznych wyższego szczebla takich jak: 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

(WPGO), a ponadto wpisuje się także w „Strategię Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020” 

(Toruń 2010 r.). W ramach części 2 Koncepcji pt. „Modelowa koncepcja gospodarki 

odpadami” [37] wskazany został docelowy rekomendowany model gospodarki odpadami 

w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 roku. 

Koncepcja uwzględnia ponadto wymagania wynikające z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2016, poz. 250 z późn. zm.), 

związane z osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz dodatkowe wymagania 

i limity gospodarowania odpadami komunalnymi (także w perspektywie do roku 2030) 

zapisane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. 

Osiągnięcie przez Gminę Miasta Toruń nakazanych prawem poziomów recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w perspektywie 2020 roku będzie niezmiernie 
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trudne. Zgodnie z Koncepcją konieczne jest podjęcie szeregu równoległych, wzajemnie 

uzupełniających się działań, podzielonych na trzy kategorie: działania organizacyjne 

i dokumentacyjne, rzeczowe oraz formalno-prawne.  

Przedmiotowy dokument przewiduje realizację następujących zadań, które prowadzić 

mogą do powstania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71): 

1) Opracowanie projektów technicznych i realizacja rozbudowy części mechanicznej 

ZUOK w Toruniu; 

2) Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej możliwości budowy fermentacji dla 

ZUOK w Toruniu, w wariancie podstawowym analizy lub wariancie rozszerzonym 

o analizę produktywności; 

3) Podjęcie decyzji o ewentualnej budowie fermentacji dla ZUOK w Toruniu. 

Inwestycje związane z rozbudową części mechanicznej ZUOK w Toruniu oraz budową 

fermentacji dla ZUOK w Toruniu, realizowane mogą być na terenach Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej w Toruniu należących do 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu zlokalizowany jest 

w północno – wschodniej części miasta Toruń, w dzielnicy przemysłowo-składowej, przy ul. 

Kociewskiej, w sąsiedztwie „zamkniętego” składowiska odpadów komunalnych dla miasta 

Torunia, oraz składowiska odpadów paleniskowych (dawniej Elektrociepłowni w Toruniu, 

aktualnie EDF Toruń S.A.). Teren ZUOK obejmuje działki o łącznej powierzchni 19,5401 ha, 

przy czym część działek stanowi rezerwę pod ewentualną przyszłą modernizację zakładu. 

Zespól instalacji stanowiących Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych obejmuje 

[32]: 

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

- sortownię odpadów komunalnych, 

- kompostownię odpadów organicznych, 

- kompostownię odpadów zielonych, 

- instalację do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie kompostowania 

(stabilizacji),  

- zakład przerobu odpadów budowlanych, 

- zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. 

Bezpośrednie otoczenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych stanowią [34]:  

- od północy – rozciągają się zwarte kompleksy Lasu Łysomickiego oraz Las Papowski, 

administrowane przez Nadleśnictwo Toruń;  

- od południa – zamknięte miejskie składowisko odpadów komunalnych, dalej 

w odległości około 400 m na południowy zachód od terenu kwatery „starego” 

składowiska znajdują się budynki zaplecza i administracyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa 



Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030 
Część 4 pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko” 

 

  
 

 
109 

Oczyszczania Sp. z o.o. W odległości około 800m na południe od istniejącego składowiska 

rozciągają się obszary zabudowy przemysłowej;  

- od zachodu – tereny leśne Lasu Łysomickiego;  

- od wschodu – bezpośrednio przylegające nadpoziomowe mokre składowisko 

odpadów paleniskowych żużla i popiołu (dawniej Elektrociepłowni w Toruniu, aktualnie 

EDF Toruń S.A.). 

Teren zakładu nie sąsiaduje z terenami mieszkalnymi. Najbliższa zabudowa 

mieszkaniowa występuje w odległości ponad 1000 m w kierunku północnym od granicy 

ZUOK (zabudowa zagrodowa) oraz w odległości około 700 m od południowej granicy 

instalacji (budynek wielorodzinny dworu „Katarzynka” przy bazie MPO) [34]. Teren ZUOK 

sąsiaduje bezpośrednio od strony północnej z Obszarem chronionego krajobrazu „Strefy 

Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”. Nie występują natomiast inne tereny i obiekty 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Przy sporządzaniu Prognozy posłużono się dwoma metodami. Pierwszą z nich jest 

metoda opisowa, która polegała na charakterystyce Gminy Miasta Toruń, w szczególności na 

określeniu zasobów środowiska, aktualnego stanu podstawowych komponentów środowiska 

i jego zagrożeń. W celu prognozowania mogących wystąpić oddziaływań na środowisko 

naturalne oraz dla przeprowadzenia wariantowania wykorzystano matrycę możliwych 

oddziaływań przedsięwzięć określonych w Koncepcji. W ramach oceny możliwych 

oddziaływań na środowisko uwzględniono zarówno zadania, które prowadzić mogą do 

powstania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 71), jak również pozostałe 

zadania rzeczowe, zadania formalno-prawne, zadania organizacyjne i dokumentacyjne. 

Następnie omówiono możliwe potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz zadań należących do pozostałych kategorii. 

Ocenia się , że zawarte w Koncepcji zadania związane z rozwojem selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych „u źródła” w sposób skumulowany, wtórny i długoterminowy 

przyczynią się do poprawy stanu środowiska przede wszystkim poprzez zmniejszenie ilości 

odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, co zdecydowanie przedłuży okres 

eksploatacji istniejących obiektów i zmniejszy ryzyko konieczności budowy nowych kwater 

składowania odpadów. Wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych surowce 

wtórne (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale) zostaną poddane procesom odzysku, co 

przyczyni się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych.  

Podobnie pozytywny aspekt będą miały działania prowadzące do wyeliminowania ze 

strumienia odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania frakcji odpadów 

biodegradowalnych. Selektywna zbiórka tych odpadów pozwoli na zmniejszenie ogólnej 

ilości składowanych odpadów, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości istniejących 

składowisk (zmniejszenie ilości powstającego biogazu oraz emisji zanieczyszczeń 
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odorowych). Budowa i eksploatacja linii technologicznej do przetwarzania odpadów 

ulegających biodegradacji spowoduje również zmniejszenie ilości składowanych odpadów 

oraz wpłynie korzystnie na jakość powietrza, gdyż wyeliminowana zostanie emisja metanu 

powstającego głównie w procesach beztlenowych podczas składowania odpadów. Metan zaś 

jest gazem mającym wpływ na efekt cieplarniany, zatem ograniczanie jego emisji jest główną 

przesłanką zmniejszenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji. 

Generalnie ocenia się, że z punktu widzenia ochrony środowiska, realizacja zamierzeń 

zawartych w Koncepcji będzie wywierać długofalowy pozytywny wpływ na wszystkie 

komponenty środowiska wskutek zmniejszenia antropopresji wywołanej przez powstające 

odpady komunalne, na wszystkich etapach gospodarowania nimi. 

Nie przewiduje się, aby realizacja zamierzeń Koncepcji mogła mieć w perspektywie 

długoterminowej negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Przeciwnie, analiza zadań 

zawartych w dokumencie wskazuje, że wpłyną one korzystnie na zdrowie ludzi oraz 

spowodują poprawę standardu życia ludności. Skumulowany pozytywny efekt realizacji 

zaplanowanych zadań będzie wiązać się z pośrednią (zadania organizacyjno-dokumentacyjne 

oraz formalno-prawne) i bezpośrednią (większość zadań rzeczowych) poprawą organizacji 

systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Brak realizacji projektu może skutkować 

m.in. pogłębieniem się problemów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

oraz brakiem świadomości ekologicznej społeczeństwa, co może w efekcie zagrażać zdrowiu 

i życiu ludzi. 

Nie przewiduje się, aby realizacja zamierzeń Koncepcji mogła mieć negatywny wpływ 

na obszary i obiekty zabytkowe. Ocenia się również, że realizacja zamierzeń Koncepcji nie 

wiąże się bezpośrednio z transgranicznym oddziaływaniem. Biorąc pod uwagę odległości 

ZUOK w Toruniu od najbliższych obszarów Natura 2000 oraz fakt, że na obecnym etapie 

planowania nie przewiduje się możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań 

poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, ocenia się, że realizacja ustaleń 

przedmiotowej Koncepcji nie wpłynie negatywnie na cele i przedmiot ochrony 

któregokolwiek z najbliżej położonych obszarów Natura 2000 oraz na integralność tych 

obszarów. 

Podsumowując ocenia się, że prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych 

oddziaływań na środowisko w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest niskie, 

a ewentualne oddziaływania, mogące wystąpić na etapie realizacji, będą miały zasięg 

lokalny. Zakłada się, że emisje substancji i energii do środowiska na etapie eksploatacji 

instalacji zlokalizowanych na terenie ZUOK w Toruniu nie będą naruszały norm jakości 

środowiska poza terenem zakładu. W przypadku podejmowania działań związanych 

z zajęciem terenu na potrzeby realizacji wymienionych przedsięwzięć, na wykonawcy będzie 

ciążył obowiązek przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływania na środowisko, 

w wyniku której zostaną określone i podjęte kroki mające na celu odpowiednie 
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zabezpieczenie stanowisk roślin lub zwierząt chronionych, w tym gatunków i siedlisk 

wymienionych w załącznikach do dyrektyw unijnych.  
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