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1. Wstęp

1.1 Podstawa opracowania

Podstawą  opracowania  "Planu  Gospodarki  Odpadami  Miasta  Nowy  Targ”  jest  umowa
z dnia 24.09.2004 pomiędzy Miastem Nowy Targ reprezentowanym przez Burmistrza Pana 
Marka  Fryźlewicza,,  a  Małopolskim  Biurem  Konsultingowo-Marketingowym  –  ochrona
środowiska s.c., reprezentowanym przez Panią Danutę Turzańską.

1.2 Zakres opracowania

Plan Gospodarki  Odpadami Miasta  Nowy Targ powstaje jako realizacja ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami Dz. U. z 2001 poz. 628, z 2002
r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78.), która w
rozdziale  3,  art.  14  –  16  wprowadza  obowiązek  opracowywania  planów  na  szczeblu
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany
zgodnie z planami wyższego szczebla.
Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami Miasta Nowy Targ jest Plan
Gospodarki Odpadami dla powiatu nowotarskiego. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami
(PPGO) powinien być opracowany zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami
(WPGO)  dla  województwa  małopolskiego,  dla  którego  dokumentem  nadrzędnym  jest
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO).

Niniejszy Plan uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z
zakresu gospodarki odpadami.

Gminny  Plan  Gospodarki  Odpadami  (GPGO)  określa  (zgodnie  z  art.  14.1  ustawy  o
odpadach):

Aktualny stan gospodarki odpadami.
Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.
Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.
System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Oraz w szczególności (art. 15.3):
1. Rodzaj,  ilość  i  źródło  pochodzenia  odpadów,  które  mają  być  poddane  procesom

odzysku lub unieszkodliwiania.
2. Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.
3. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości

odpadów  i  ich  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  oraz  prawidłowego
postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji
zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.

4. Projektowany system gospodarowania odpadami.
A ponadto Gminny Plan Gospodarki Odpadami określa:
1. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć
2. Harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.
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Zgodnie z zapisem art.  14.5 ustawy o odpadach projekt  planu gminnego opracowuje wójt
gminy. 
Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu oraz
Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły

Sprawozdanie  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  składane  jest  co  2  lata
Radzie Gminy (art. 14.13), natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4
lata (art. 14.14). 

Szczegółowe  wymagania  dotyczące  planów  gospodarki  odpadami  zdefiniowano  w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
(Dz. U. z 2003 nr 66 poz. 620). 

Gminny plan gospodarki odpadami zgodnie z § 4 określa:

1. Aktualny stan gospodarki odpadami, w tym: 
a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów

komunalnych, 
b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
d) istniejące  systemy  zbierania  wszystkich  odpadów,  w  szczególności  odpadów

komunalnych, 
e) rodzaj,  rozmieszczenie  oraz  moc  przerobową  instalacji  do  odzysku  i

unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych, 
f) wykaz  podmiotów  prowadzących  działalność  w  zakresie  zbierania,  transportu,

odzysku  oraz  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  uwzględniające
podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami
obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności
położenie  geograficzne,  sytuację  demograficzną,  sytuację  gospodarczą  oraz
warunki  glebowe,  hydrogeologiczne  i  hydrologiczne,  mogące  mieć  wpływ  na
lokalizację instalacji gospodarki odpadami; 

2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające
ze zmian demograficznych i gospodarczych; 

3.  Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 
a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
b) działania  zmierzające  do  ograniczenia  ilości  odpadów  i  ich  negatywnego

oddziaływania na środowisko, 
c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki,

transportu  oraz  odzysku  i  unieszkodliwiania,  w  szczególności  odpadów
komunalnych, 

d) działania  zmierzające  do  redukcji  ilości  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4. Projektowany system gospodarki  odpadami,  w szczególności  gospodarki  odpadami
komunalnymi i  opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport,  odzysk i
unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów; 

5. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich
realizację; 
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6. Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych
celów, z  uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i  ich
źródeł; 

7. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie
sposobu oraz stopnia realizacji  celów i  zadań zdefiniowanych w planie gospodarki
odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Plany gospodarki odpadami według § 6.2. zawierają co najmniej następujące rozdziały:
1. Wstęp; 
2. Analizę stanu gospodarki odpadami; 
3. Prognozę zmian; 
4. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami; 
5. Zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat; 
6. Harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat; 
7. Wnioski  z  prognozy  oddziaływania  projektu  planu  na  środowisko  w  przypadku

planów  wojewódzkich  i  wnioski  z  analizy  oddziaływania  projektu  planu  na
środowisko  w  przypadku  planów  powiatowych  i  gminnych  oraz  sposób  ich
uwzględniania w planie; 

8. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu; 
9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Zapisy Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oparto się na kierunkach działań oraz celach
przyjętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, uwzględniono także Powiatowy
Plan Gospodarki Odpadami. Dokonując obliczeń, oszacowań ilości poszczególnych rodzajów
odpadów oraz prognoz ilości odpadów kierowano się wskaźnikami podanymi w Krajowym
Planie Gospodarki Odpadami.
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2. Charakterystyka Miasta Nowy Targ

2.1 Informacje ogólne

Miasto Nowy Targ – stolica Podhala, siedziba władz powiatu, położone jest w sercu powiatu
Nowotarskiego. Otoczone jest od zachodu, północy i wschodu obszarem gminy Nowy Targ,
od południa graniczy z gminą Szaflary. 
Na rys. 2.1. przedstawiono przynależność administracyjna Miasta Nowy Targ.

Miasto leży w odległości około 80 km od Krakowa i 25 km od Zakopanego. Miasto położone
jest na styku Kotliny Nowotarsko-Orawskiej i pasma Gorców, w niewielkiej odległości od
Tatr, Pienin, Masywu Babiej Góry, Zbiornika Czorsztyńskiego.
Na rys. 2.2. przedstawiono mapę Gminy Miasto Nowy Targ.

Nowy Targ  jest  znanym ośrodkiem  handlowym o  transgranicznym znaczeniu,  na  terenie
miasta znajduje się  największe targowisko na Podhalu. W Nowym Targu wysoko rozwinięte
są  usługi,  przede  wszystkim  tradycyjne  podhalańskie  rzemiosło  i  rękodzieło.  W  mieście
rozwinięta jest także produkcja skórzana i oparte na niej branże przemysłowe: kuśnierstwo,
obuwnictwo, kaletnictwo. Nowy Targ słynie z bogatej tradycji podejmowania gości (turystów)
oraz tradycji rolniczych – wypasu owiec i wytwórstwa regionalnych produktów spożywczych.
Na  terenie  miasta  funkcjonuje  przetwórstwo  rolno-spożywcze:   przemysł  mleczarski,
nabiałowy, mięsny.
Nowy  Targ  stanowi  centrum  administracyjne,  gospodarcze,  edukacyjne  i  kulturalne  dla
Podhala,  Spisza  i  Orawy,  jest  siedzibą  instytucji  o  znaczeniu  regionalnym  i
międzynarodowym: szpitala, sądu, urzędu celnego, urzędu skarbowego, Powiatowego Urzędu
Pracy,  Euroregionu  Tatry,  Podhalańskiej  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej,
Podhalańskiej Izby Gospodarczej, straży pożarnej, ZUS-u, banków, stowarzyszeń (Związek
Podhalan), prasy lokalnej.

2.2 Ludność, powierzchnia, użytkowanie terenu

Miasto Nowy Targ zajmuje obszar 50,42 km2,  zamieszkiwany przez  33640  mieszkańców
(stan  na  dzień  31  grudnia  2004)  co  stanowiło  niemal  19  %  ludności  powiatu.  Gęstość
zaludnienia wynosi 652 osób na km2, przekraczając ponad pięciokrotnie średnią dla powiatu
Nowotarskiego wynoszącą 122 os/km2.  Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 60
osób w wieku nieprodukcyjnym, co jest wartością niższą od średniej dla powiatu (71). W roku
2002  przyrost  naturalny  wynosił  4,45/1000  osób  i  był  zbliżony  do  średniej  dla  powiatu
(4,33/1000), jednak zanotowano niewielkie ujemne saldo migracji (- 22 osób). 

Użytki rolne łącznie zajmowały 48,5 % obszaru gminy Miasto Nowy Targ, a użytki leśne 35,5
%.  Lesistość  gminy  jest  zbliżona  do  średniej  dla  powiatu  (38,1%)  i  wyższa  niż  w
województwie Małopolskim (29,1 %). Lasy i tereny zadrzewione rozmieszczone są głównie
w północnej (Gorce) i południowej części gminy.
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2.3 Infrastruktura 

Dostawcą energii elektrycznej dla miasta Nowy Targ jest Zakład Energetyczny Kraków S.A.
Rejon Energetyczny Nowy Targ.  Miasto zasilane jest w energię elektryczną liniami 110 kV z
elektrowni zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Miasto posiada układ
linii umożliwiający drugostronne zasilanie w przypadku awarii. 

Na terenie Nowego Targu działa system kotłowni zasilających budynki mieszkalne, budynki
użyteczności  publicznej  oraz  obiekty  handlowe  i  usługowe.  Nowo  budowane  i
modernizowane  obiekty  użyteczności  publicznej  wyposażane  są  w  wysokosprawne  kotły
gazowo-olejowe, gazowe lub olejowe:
• Miejska Hala Lodowa – kotłownia olejowo-gazowa,
• budynek Ratusza Miejskiego i Urzędu Miasta – kotłownia gazowa
• 4  budynki  szkolne:  jedna  szkoła  ogrzewana  z  kotłowni  olejowej,  jedna  z  kotłowni

gazowej, dwie z kotłowni olejowo-gazowej.

Przez teren gminy przebiegają ważne trasy komunikacyjne: 
• drogi krajowe nr 47 (przebieg pólnoc–południe) i 49 (przebieg wschód-zachód),
• drogi wojewódzkie nr 969 i 957 (przebieg wschód-zachód), 
• drogi lokalne,
• linia kolejowa do Zakopanego. 
Ze  względu  na  lokalizację  miasta  znajdują  się  tutaj  węzły  drogowe  obsługujące  układ
komunikacyjny Podhala. 
Ruch na kierunku Kraków – Zakopane jest prowadzony przez teren miasta czteropasmową
obwodnicą. Planowane są dodatkowe inwestycje związane z modernizacją i przebudową drogi
nr 47 do parametrów drogi ekspresowej na całej jej długości. 
Centrum  miasta  posiada  historyczny  układ  komunikacyjny,  którego  wąskie  uliczki  są
nieprzystosowane do prowadzenia większego ruchu samochodowego. Szczególnie widoczne
jest zagęszczenie ruchu w rejonie rynku, wymagające podjęcia pilnych działań w kierunku
jego uspokojenia przy zapewnieniu dostępności i miejsc parkingowych. 

W Nowym Targu działa  Miejski  Zakład  Komunikacji  obsługujący transport  zbiorowy na
terenie  miasta  Nowy Targ oraz  gmin Nowy Targ i  Szaflary. Rocznie  transport  publiczny
pokonuje około 850 tys. km . 

Na  terenie  miasta  Nowy  Targ  działa  system  gazowniczy  obsługiwany  przez  Zakład
Gazowniczy Kraków - Rozdzielnię Gazu Dobczyce. Długość czynnej sieci gazowej w 2004
roku wynosiła około 40 km i posiadała ona 540 odbiorców. Roczne zużycie gazu wyniosło 
2 mln Nm3. 

2.4 Gospodarka

Gospodarka Nowego Targu do niedawna kojarzona była z dużym kombinatem obuwniczym –
Nowotarskimi  Zakładami  Przemysłu  Skórzanego  „Podhale”.  Przemiany  gospodarcze  i
polityczne przełomu lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku spowodowały upadek tego zakładu w
1992 r., jednak na bazie jego tradycji i doświadczeń dużej rzeszy pracowników powstało kilka
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prywatnych firm kontynuujących produkcję obuwniczą. Kolejną ważną i mającą długą historię
branżą lokalnej gospodarki jest kuśnierstwo, kozuszkarstwo – w dziedzinie tej funkcjonuje
ok.  300  zakładów.  Jednak  obecnie  Nowy  Targ  najbardziej  znany  jest  z  działalności
handlowej,  sięgającej  zakresem swego oddziaływania  nie  tylko poza  granice  powiatu,  ale
również  Polski.  Nowotarski  jarmark  odbywający  się  w  czwartki  i  soboty  przyciąga
każdorazowo  dziesiątki  tysięcy  osób  z  całego  regionu,  a  także  kupców  słowackich  i
ukraińskich.
Zgodnie  z  danymi  zamieszczonymi  w  Powiatowym  Programie  Ochrony  Środowiska  na
terenie gminy miejskiej Nowy Targ działało w 2003 roku 4333 podmiotów gospodarczych, w
tym w działach:

Handel - 1717
Przetwórstwo przemysłowe - 681
Budownictwo - 300
Ochrona zdrowia - 259
Transport i łączność - 244
Edukacja - 83 
Rolnictwo i łowiectwo - 46 
Administracja publiczna i OC - 17
Pozostałe - 986

 

2.5 Turystyka i rekreacja

Podstawowymi  atutami  Nowego  Targu  są:  korzystne  położenie  miasta  w  obszarze
uznawanym  za  jeden  z  najatrakcyjniejszych  turystycznie  obszarów  Polski,  duże  walory
turystyczne miasta i  regionu oraz bogate tradycje sportowe. Miasto położone jest na styku
Kotliny Nowotarsko-Orawskiej i  pasma Gorców, w niewielkiej odległości od Tatr,  Pienin,
Masywu Babiej Góry, Zbiornika Czorsztyńskiego (maksymalnie ok. 1 godz. od miasta). W
obszarach tych zlokalizowane są 4 z 6 karpackich parków narodowych w Polsce (Babiogórski,
Gorczański, Pieniński, Tatrzański) oraz liczne rezerwaty przyrody m. in.: Skałka Rogoźnicka,
Przełom Białki, Torfowisko Wysokie „Bór na Czerwonem”.

Wśród walorów przyrodniczych miasta należy wymienić przede wszystkim:
• rozciągające się w północnej  części  miasta  pasmo Gorców, stwarzające możliwość  do

odbywania spacerów, górskich wycieczek m. in.: na Turbacz (piesze szlaki turystyczne), a
zimą narciarstwa zjazdowego, biegowego i turowego (stosunkowo długi okres zalegania
pokrywy śnieżnej; dotychczasowe zagospodarowane.: Długa Polana i Zadział – wyciągi
orczykowe, trasy oświetlone, infrastruktura  gastronomiczna),

• rozciągający się w południowej części miasta Bór na Czerwonym – torfowisko wysokie 
z  dobrze  zachowaną  roślinnością,  charakterystyczną  dla  tego  rodzaju  torfowisk  na
Podhalu  (np.  kosodrzewina);  objęte  ochroną  w  formie  rezerwatu  ścisłego;  obszar
predysponowany do rozwoju turystki ekologicznej i edukacyjnej,

• olbrzymie walory krajobrazowe (widokowe) – z  Nowego Targu widać panoramę Tatr,
Gorce, Pieniny, Babią Górę,

• przepływający przez miasto Dunajec (łączą się tutaj  Biały i Czarny Dunajec) – walory
widokowe, tereny spacerowe, możliwość uprawiania sportów wodnych.

Cały  obszar  dawnego  województwa  nowosądeckiego  został  uznany  za  obszar  ochrony
krajobrazowej. Ochrona obejmuje więc całość obszaru miasta Nowy Targ. Obiekty wpisane
do rejestru zabytków wraz z otoczeniem podlegają ochronie krajobrazowej.
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Szczególną  rolę  odgrywa  sport,  który w  Nowym Targu  ma  długoletnie  tradycje  (hokej,
narciarstwo,  szybownictwo,  sporty  motorowe,  sporty  walki).  Miasto  posiada  stosunkowo
dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, na którą składają się:
• Hala Lodowa oraz Stadion,
• Hala Klubu Sportowego „Gorce”, boisko, korty tenisowe,
• Stadion Letni,
• Lotnisko Miejskie, 
• Basen Kąpielowy (kryty),
• Kluby Rekreacji, Kultury i Odnowy Biologicznej,
• Zagospodarowane  stoki  narciarskie  z  wyciągami:  na  Długiej  Polanie  i  Zadziale;

wyznaczona nartostrada, trasy rekreacyjno-biegowe,
• Ośrodek na Czerwonem.
Miasto  planuje  dalsze  inwestycje  w  obiekty  sportowe  obejmujące  ich  modernizację  i
rozbudowę.

2.6 Walory kulturowe

Na  walory  kulturowe  miasta  składają  się  bogate  tradycje  ludowe  mieszkańców,  tradycje
rzemieślnicze  oraz  zabytkowe  obiekty.  Pieczołowicie  pielęgnowany  jest  folklor  góralski,
którego przejawem są śpiew, taniec, strój góralski, materialna twórczość ludowa oraz tradycje
kulinarne. W mieście działają góralskie zespoły tj.: Śwarni, Mali Śwarni, Hyrni, Mali Hyrni,
Turlicki, chóry: Gorce i Echo Gorczańskie, a także Orkiestra Miejska i romski zespół Cierheń
oraz kilka zespołów młodzieżowych.

Wśród obiektów zabytkowych na uwagę zasługują: 
• Zespół Architektoniczny Rynku Staromiejskiego – typowe XIX w. założenie miejskie,  

z Ratuszem w centralnym miejscu, 
• kościół św. Anny - drewniany z gotycką rzeźbą św. Jana Ewangelisty 
• kościół św. Katarzyny (fundowany w  1346 r.) – murowany, z gotyckim prezbiterium,

wystrój barokowy, portal wejściowy z XVIII w. 
• Liceum Ogólnokształcące, pl. Krasińskiego 1,
• Parterowa część domu przy ul. Harcerskiej 10.
Dzieje  i  materialne  przejawy kultury  ludowej  mieszkańców  tych  ziem  eksponowane  są  
w  Muzeum  Podhalańskim  –  placówce,  która  zgromadziła  ok.  7  tys.  eksponatów,  wśród
których najatrakcyjniejsze to: 
• kompletne  wyposażenie  oficyny  drukarskiej  z  wiedeńską  ręczną  maszyną  drukarską

(jedyna tego typu maszyna w Europie) oraz z zbiorem druków lotnych wydanych przez
Drukarnie Ignacego Borka,

• kompletne  wyposażenie  warsztatów  rzemieślniczych  (szewskich,  kuśnierskich,
bednarskich, tkackich, kowalskich itp.),

• sztuka sakralna z przełomu XIX i XX w.
W muzeum zorganizowana  jest  stała  ekspozycja  „Nowy Targ z  przełomu XIX i  XX w.,
miasto którego już nie ma” – eksponowane są tam: cechowe rzemiosło nowotarskie, obrazy 
i fotografie ukazujące Nowy Targ w przeszłości.
Na  terenie  miasta  funkcjonują  także  inne  instytucje  kulturalne  tj.:  Galeria  „Jatki”,  Izba
Regionalna w MOK, Kino „Tatry”, Miejski  Ośrodek Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury,
Młodzieżowy Dom  Kultury.  Dużą  atrakcją  turystyczną  mogą  stać  się  cykliczne  imprezy
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organizowane w Nowym Targu (coroczny kikudniowy Jarmark Podhalański inne mniejsze
imprezy  artystyczne).  Imprezy  te  jednakże  wymagają  lepszego  przygotowania
organizacyjnego  oraz  wzmożonych  działań  promocyjnych  w  celu  ich  większego
rozpropagowania.

2.7 Oświata

W  Nowym  Targu  prowadzi  działalność  6  przedszkoli  (w  tym  2  niepubliczne),  7 szkół
podstawowych, oraz 2 gimnazja. Duże tradycje i osiągnięcia posiada nowotarska Państwowa
Szkoła  Muzyczna  I  i  II  stopnia.  W  chwili  obecnej  w  Nowym Targu  działa  6  zespołów
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, oraz 6 niepublicznych szkół ponadpodstawowych.
Od  kilku  lat  w  Nowym  Targu  prowadzi  działalność  Punkt  Konsultacyjny  Akademii
Ekonomicznej z Krakowa. W roku akademickim 2001/2002 uruchomiona została w Nowym
Targu Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa kształcąca w 4 specjalnościach:
Fizykoterapia, Język polski, Pielęgniarstwo ogólne, Rekreacja fizyczna.

2.8 Kierunki rozwoju miasta

W opracowanej w czerwcu 2002 Strategii Rozwoju Miasta Nowego Targu wyodrębniono 5
domen strategicznych dla Nowego Targu:
• Podnoszenie jakości życia mieszkańców
• Rozwój przedsiębiorczości 
• Turystyka i sport
• Kultura i edukacja
• Współpraca międzynarodowa i transgraniczna
Dla każdej domeny wytyczono cele strategiczne, które przedstawiają się następująco:
• Rozwój infrastruktury komunalnej poprawiającej standardy zamieszkiwania społeczności

nowotarskiej,
• Wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich firm – aktywizacja lokalnych

przedsiębiorców oraz przyciąganie nowych inwestycji,
• Wykreowanie z Nowego Targu regionalnego centrum turystycznego o silnie rozwiniętej

funkcji recepcyjnej i obsługi ruchu turystycznego,
• Rozwój  działalności  kulturalnej  promującej  Nowy Targ i  przyciągającej  na  jego teren

gości z Polski i świata,
• Inicjowanie  i  wspieranie  działań  dotyczących  życia  społecznego  oraz  gospodarczego

Nowego Targu.
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3. Aktualny stan gospodarki odpadami, prognozy i cele 

3.1 Odpady komunalne

3.1.1 Stan aktualny

Bilans odpadów 

Opierając się na danych uzyskanych w Urzędzie Miasta Nowy Targ, w tab. 3.1. zestawiono
ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie Miasta w poszczególnych latach.

Tab.  3.1.  Odpady komunalne  zebrane  na  terenie  Miasta  Nowy Targ –  w oparciu  o  dane
uzyskane w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

Rodzaj odpadu Kod 
Ilość odpadów zebranych w poszczególnych latach [Mg] 

2003 2004
Odpady komunalne 20 03 01 10112,79 6712,99

Urząd Miasta nie dysponuje danymi o ilości zebranych odpadów za poprzednie lata.

Bardziej wiarygodne wydają się dane za rok 2003, dlatego w dalszej części niniejszego Planu
jako bazowy przyjęto rok 2003. Wszystkich obliczeń, dotyczących zarówno całego strumienia
komunalnego, jak też poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, dokonano w stosunku
do roku 2003.

W  Nowym  Targu  nie  było  prowadzonych  badań  mających  na  celu  określenie  składu
morfologicznego odpadów. 

Ilość odpadów komunalnych na podstawie wskaźników KPGO 
Oszacowania ilości odpadów komunalnych, które powstały w gminie Miasto Nowy Targ w
roku  2003,  dokonano  w  oparciu  o  wskaźniki  podane  w  Krajowym  Planie  Gospodarki
Odpadami. W KPGO obliczono wartości wskaźników generowania odpadów komunalnych w
przeliczeniu na jednego mieszkańca zarówno terenów wiejskich, jak i miast. Ilość odpadów
komunalnych powstającą na terenie  Miasta Nowy Targ,  obliczoną w oparciu o wskaźniki
KPGO dla miast przedstawiono w tab. 3.2.

Tab. 3.2. Ilość odpadów komunalnych powstająca na terenie Miasta Nowy Targ w roku 2003
w oparciu o wskaźniki KPGO

Ilość
mieszkańców 
w roku 2003

Wskaźnik
[kg/M/r]* 
w roku 2003

Ilość odpadów
komunalnych 
w roku 2003 [Mg]

Nowy Targ - 
tereny miejskie 33622 437,31 14703,09

* kg/M/r – kilogram/Mieszkańca/rok
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Oszacowana ilość odpadów na podstawie wskaźników KPGO jest o 4 tys. Mg wyższa od
danych podawanych przez Urząd Miasta w Nowym Targu. 
Z podanych wyżej oszacowań wynika, że ponad 2/3 wytwarzanych odpadów jest zbierana i
poddawana  unieszkodliwianiu.  Świadczy  to  o  dość  poprawnie  prowadzonej  gospodarce
odpadami  komunalnymi.  Według  informacji  uzyskanych w Urzędzie  Miasta  około  85  %
mieszkańców zawarło umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Należy zauważyć, że wartości uzyskane w Urzędzie Miasta i podane w tab. 3.1. odnoszą się
jedynie  do  odpadów  zebranych  i  wywiezionych  przez  specjalistyczne  firmy.  Natomiast
faktyczna  ilość  powstających  odpadów  na  terenie  Miasta  musi  być  wyższa  od  danych
podawanych przez Urząd Miasta z uwagi na:
• część  odpadów  organicznych  zagospodarowywanych  jest  we  własnym  zakresie

(przydomowe kompostowniki), 
• część  odpadów  jest  spalana  w  paleniskach  domowych:  papier,  tektura,  opakowania,

tworzywa sztuczne na potrzeby ogrzewania domów.

Nowy Targ jest odwiedzany przez turystów. Miasto dysponuje 664 miejscami noclegowymi,
w roku 2003 skorzystało z noclegów 10922 osób. 
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Małopolski podano wartość wskaźnika
generowania odpadów w związku z ruchem turystycznym. Wskaźnik ten wynosi ok. 0,46 kg
odpadów na osobę w ciągu dnia.  Tab.3.3. przedstawia wielkość ruchu turystycznego oraz
ilość generowanych odpadów przez turystów i wczasowiczów.

Tab. 3. 3.  Ilość odpadów generowana przez turystów i wczasowiczów w Nowym Targu w
roku 2003

Miejsca
noclegowe

Korzystający
z

noclegów 

Wskaźnik
generowania

odpadów
[kg/tur./dzień]

Ilość wytworzonych
odpadów w ciągu roku

[Mg]

664 10922 0,46 5,02

Z  przedstawionych  powyżej  danych  obliczeń  wynika,  że  turyści  i  wczasowicze  generują
łącznie około 5 Mg odpadów w ciągu roku. Odpady te traktowane są identycznie jak odpady
komunalne.  W  stosunku  do  ilości  wszystkich  wytwarzanych  odpadów  komunalnych  w
Nowym  Targu  stanowi  to  zaledwie  około  0,03%.  W  związku  z  tym  ilość  odpadów
pochodząca  od  turystów  i  wczasowiczów  może  być  zaniedbywana  w  stosunku  do  ilości
wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych w Nowym Targu.

Struktura odpadów komunalnych
Oszacowania ilości poszczególnych frakcji  odpadów komunalnych powstających na terenie
Miasta  Nowy Targ  dokonano  na  podstawie  wskaźników generowania  strumieni  odpadów
komunalnych podanych w KPGO. Oszacowanie to przedstawiono w tab. 3.4.
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Tab. 3.4. Ilość poszczególnych frakcji odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta
Nowy Targ w roku 2003 w oparciu o wskaźniki KPGO
Lp. Strumień odpadów komunalnych Wskaźnik dla

miasta [kg/M/r]*
Ilość odpadów
powstająca na
terenie Miasta
[Mg]

Udział
procentowy
[%] 

1. Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji 91,92 3090,40 21,02%

2. Odpady zielone 10,20 342,94 2,33%
3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 29,19 981,51 6,68%
4. Opakowania z papieru i tektury 44,34 1490,91 10,14%
5. Opakowania wielomateriałowe 4,88 164,20 1,12%
6. Opakowania z tworzyw sztucznych 48,99 1647,28 11,20%
7. Tworzywa sztuczne

(nieopakowaniowe) 16,59 557,66 3,79%
8. Tekstylia 12,34 414,96 2,82%
9. Szkło (nieopakowaniowe) 2,06 69,26 0,47%
10. Opakowania ze szkła 29,47 990,83 6,74%
11. Metale 12,92 434,33 2,95%
12. Opakowania z blachy stalowej 4,74 159,49 1,08%
13. Opakowania z aluminium 1,38 46,33 0,32%
14. Odpady mineralne 14,44 485,60 3,30%
15. Drobna frakcja 45,77 1538,74 10,47%
16. Odpady wielkogabarytowe 21,69 729,26 4,96%
17. Odpady budowlane 43,38 1458,52 9,92%
18. Odpady niebezpieczne 3,00 100,87 0,69%

Razem 437,31 14703,09 100,00%

* kg/M/r – kilogram/Mieszkańca/rok

Zbiórka i transport odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Zasady zbiórki  i  wywozu odpadów komunalnych regulowane są Uchwałą nr  48/XLVII/02
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 października 2002 r. roku w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Targ. 
Na  właścicielach  nieruchomości  ciąży  obowiązek  usuwania  odpadów  komunalnych  z
nieruchomości.  Aby  wywiązać  się  z  obowiązku  należy  podpisać  stosowną  umowę  z
uprawnionym  do  tego  podmiotem  gospodarczym  oraz  posiadać  dowody  wpłaty
potwierdzające  odbiór  odpadów  komunalnych.  Ocenia  się,  że  około  85  %  mieszkańców
miasta zawarło umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Następujące podmioty gospodarcze posiadają zezwolenie  na świadczenie usług w zakresie
zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie miasta Nowy Targ:
• IB sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1
34-425 Biały Dunajec
(siedziba w Nowym Targu - ul. Ludźmierska 29)
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• Leon Maurer
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL”
34-451 Tylmanowa 133

• Andrzej Roczkowski
Firma Usługowa „Anter”
os. Gazdy 28, 34 400 Nowy Targ

• A.S.A. Eko Polska sp. z o.o. 
ul. P.C.K. 10/13
40-057 Katowice

• Grzegorz Nowaczkow
P.P.H.U. „Novimpex”
38-307 Sękowa 313

• Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Komunalne „TESCO” sp. z o. o.
Ul. Kamieniec 25
34-500 Zakopane

W  załączniku  1  zestawiono  sprzęt  i  pojemniki,  jakimi  dysponują  poszczególne  firmy
wywożące odpady. 

Dominujące znaczenie w roku 2003 posiadały 3 spośród wymienionych firm: IB z Białego
Dunajca, EMPOL z Tylmanowej, ANTER z Nowego Targu, a w roku 2004 dodatkowo firma
ASA Eko Polska z Katowic – te firmy zajmowały się zbieraniem i wywożeniem odpadów
komunalnych z terenu Nowego Targu

W tab. 3.5. zestawiono rodzaje, ilości pojemników oraz sprzęt samochodowy przeznaczony
do  zbiórki  i  wywozu  odpadów z  terenu  Nowego  Targu,  którym dysponują  poszczególne
firmy.

Tab. 3. 5. Pojemniki i tabor samochodowy wywożący odpady komunalne z Nowego Targu.

Firma Rodzaj
pojemnika 

Liczba
pojemników

Tabor samochodowy

Firma Usługowa
"Anter" Nowy Targ
oś. Gazdy 28

110 litrów 760 LUBLIN - specjalistyczny - szt. 3
2,2 m3 brak danych
7,0 m3 Brak danych

IB Sp. z o.o 
Biały Dunajec     
ul. Miłośników Podhala

110 litrów 6353 JELCZ - 6 szt. - sam. spec. – 9,0 Mg 
1100 litrów 155 LIAZ - 6 szt. - sam. spec. - 9,0 Mg

2,2 m3 130 MERCEDES - sam. spec.
7,0 m3 10 MERCEDES - kontener +naczepa

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
"EMPOL"   Sp. z o.o.
w Tylmanowej 133

110 litrów 151 STAR - bramowiec 6,5 Mg
1100 litrów 396 STAR - hakowiec 6,0 Mg

2,2 m3 109 MERCEDES - śmieciarka 10,0 Mg
7,0 m3 601

Selektywna zbiórka
Na terenie  Miasta Nowy Targ zbierane są niesegregowane odpady komunalne, selektywna
zbiórka  surowców  wtórnych  prowadzona  jest  w  ograniczonym  zakresie.  W  roku  2002
selektywnie zbierane były tworzywa sztuczne do 8 pojemników siatkowych o pojemności 2,2
m3. W wyniku tej zbiórki zebrano 5 Mg tworzyw sztucznych. W roku 2003 i 2004 zbierano
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tworzywa  sztuczne  za  pośrednictwem   firmy IB.  W 2003  r.  Firma  Empol  zaadoptowała
kontenery  KP-7  na  3  punkty  segregacji  odpadów:  papier,  szkło,  metal,  przy  blokach
spółdzielczych. Dodatkowo we wrześniu 2004 za pośrednictwem firmy PPHU Wtórpol  na
terenie  miasta  w  kilkunastu  punktach  prowadzi  się  zbiórkę  używanej  odzieży  i  innych
tekstyliów.  Prowadzona  jest  także  selektywna  zbiórka  surowców  wtórnych  w  szkołach  i
przedszkolach w ramach konkursów recyklingowych.
W  roku  2004  zebrano  518,88  Mg  surowców  wtórnych,  co  stanowiło  7,73%  wszystkich
zebranych odpadów komunalnych.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Zebrane  selektywnie  surowce  wtórne  przekazywane  są  specjalistycznym  firmom  do
recyklingu  Natomiast  zebrane  pozostałe  odpady  komunalne  z  Nowego  Targu
unieszkodliwiane są na dwóch składowiskach odpadów komunalnych:
1) w Jawiszowicach, administrowanym przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. w Brzeszczach
2) w Kamieńsku, administrowanym przez SATER- Kamieńsk Sp. z o.o., ul. Wieluńska 50

W  2003  roku  poddano  unieszkodliwianiu  poprzez  składowanie  10112,79  Mg  odpadów
komunalnych,  z  czego  5 345,55  Mg  (co  stanowi  53%  ogółu  zebranych  odpadów)
zdeponowano na składowisku administrowanym przez Agencję Komunalną w Brzeszczach, a
4 762,24 Mg (47% odpadów) zdeponowano na składowisku w Kamieńsku.

Na składowisko w Jawiszowicach wywożone są odpady zbierane przez firmy:
• IB sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej w Białym Dunajcu,
• Firmę Usługową ANTER w Nowym Targu.
Na  składowisko  w  Kamieńsku  wywożone  były  odpady  zbierane  przez  Przedsiębiorstwo
EMPOL w Tylmanowej.

Składowisko odpadów komunalnych w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej.
Składowisko znajduje się  w południowej  części  Nowego Targu, jest  przy ul.  Szaflarskiej.
Około  80  m  na  wschód  od  wysypiska,  z  południa  na  północ,  przepływa Biały Dunajec,
wpadający do Dunajca w centrum Nowego Targu. W najbliższym sąsiedztwie składowiska
znajdują się również tereny GAZPOLu, przedsiębiorstwa sprzedaży kruszyw (piasku i żwiru),
ogródki działkowe oraz uprawy rolne.
Składowisko  zostało  usytuowane  na  średnim  tarasie  Białego  Dunajca.  W  jego  podłożu
występują  czwartorzędowe  osady  akumulacji  rzecznej,  charakterystyczne  dla  obszarów
przedgórskich.  Są to otoczaki  granitowe,  pospółki,  piaski  różnoziarniste,  piaski  gliniaste i
gliny, tworzące w tym rejonie czwartorzędowe piętro wodonośne. W warunkach naturalnych
osady czwartorzędowe są zasilane przez infiltrację opadów atmosferycznych. Drenowane są
przez Biały Dunajec, Czarny Dunajec i Dunajec. 
Składowisko  funkcjonowało  od roku 1965,  w obiekcie  deponowano odpady komunalne z
miasta i gminy Nowy Targ. Ilość zgromadzonych odpadów ocenia się na około  86000 Mg  -
94000 Mg odpadów. Wysokość warstwy odpadów waha się od 8 m do 10 m. 
Teren  zajęty  pod  składowisko  jest  ogrodzony  i  otoczony  skarpami  ziemnymi  od  strony
północnej, zachodniej i południowej. Powierzchnia składowiska mierzona u granic podstawy
wynosi 2,8 ha, powierzchnia składowiska mierzona w granicach korony wynosi 1,6 ha. 
Wjazd  na  składowisko znajduje  się  w jego  części  zachodniej.  Składowisko  nie  posiadało
uszczelnienia dna, drenażu odcieków, ani systemu odgazowania. 
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Wody podziemne pod składowiskiem były silnie zanieczyszczone przez odcieki z odpadów
komunalnych.  Duże  stężenie  chlorków  i  chromu  w  odciekach  z  wysypiska  odpadów
komunalnych w Nowym Targu świadczyły o obecności odpadów chromowych na wysypisku.
Podwyższone stężenia chlorków, chromu i innych metali w odciekach mogą być związane z
odpadami z garbarni, powszechnych w Nowym Targu.
Biogaz  ze  składowisk  przedostawał  się  w  sposób  niekontrolowany  do  środowiska,  co
stwarzało  zagrożenie  pożarowe  i  wybuchowe.  Składowisko  jest  oddalone  od  zabudowań
mieszkalnych o około 900m i nie stwarzało uciążliwości związanej z emisją hałasu.

Rekultywacja składowiska
Od  dnia  1  stycznia  2003  roku  zaprzestano  składowania  odpadów.  We  wrześniu  2004
zakończono  rekultywację  składowiska.  W  ramach  realizacji  prac  rekultywacyjnych
przewidziano osiągnięcie następujących celów:
• Ograniczenie  penetracji  do  złoża  odpadów  wód  opadowych,  co  będzie  dodatkowo

powodować wysuszenie złoża i hamować produkcję biogazu,
• Utworzenie kontrolowanego systemu odprowadzenia gazu wysypiskowego,
• Ujecie i odprowadzenie wód opadowych z wierzchowiny i podnóża,
• Ukształtowanie bryły wysypiska i uzyskanie uporządkowanej postaci geometrycznej,
• Uporządkowanie pozostałego terenu składowiska,
• Nasadzenie roślinności. 
Wynikiem wykonania prawidłowego zabezpieczenia czaszy składowiska przed infiltracją wód
opadowych  do  złoża  odpadów  jest  zmniejszenie  wytwarzania  gazu  wysypiskowego  oraz
ujęcie i odprowadzenie odcieków z bryły składowiska. Zastosowane rozwiązania ograniczenia
uciążliwości  zrekultywowanego  obiektu  pod  względem  zanieczyszczenia  powietrza
atmosferycznego  minimalizują  emisje  pyłową  oraz  skażenia  mikrobiologiczne,  natomiast
uciążliwością  pozostanie  czasowa  emisja  gazowa  związana  z  eksploatacją  studni
odgazowujących.  Przewiduje  się  zastosowanie  kontrolowanego  systemu  ujmowania  i
odprowadzenia gazu wysypiskowego do atmosfery.
Wpływ na krajobraz procesu rekultywacyjnego jest zdecydowanie pozytywny w stosunku do
stanu poprzedniego i będzie się umacniał w miarę trwania tego procesu (wzrost krzewów,
wprowadzenie nasadzeń drzew w czasie późniejszym po odgazowaniu i ich wzrost).

Monitoring składowiska
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.  w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. (Dz. U. nr
220 poz.  1858)  składowisko w fazie  poeksploatacyjnej  wymaga prowadzenia  monitoringu
przez  30  lat  od  daty uzyskania  decyzji  o  zamknięciu  składowiska.  Monitoring  powinien
obejmować:
• badanie wielkości pomiaru opadu atmosferycznego,
• pomiar poziomu wód podziemnych,
• kontrolę  osiadania  powierzchni  składowiska  odpadów  w  oparciu  o  ustalone  repery,

wyznaczany  metodami  geodezyjnymi  oraz  stateczność  zboczy  określana  metodami
geotechnicznymi raz w roku,

• badanie  parametrów  wskaźnikowych  w  wodach  powierzchniowych,  podziemnych  i
odciekowych,

• badanie parametrów wskaźnikowych gazu składowiskowego.
Należy prowadzić badania następujących parametrów wskaźnikowych:

• dla wód powierzchniowych , podziemnych i odciekowych:
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- odczyn (pH); 
- przewodność elektrolityczna właściwa
- ogólny węgiel organiczny (OWO);
- zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg);
- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
• dla gazu składowiskowego
- metan
- dwutlenek węgla
- tlen

Częstotliwość pomiarów przedstawiono w tabeli 3.6.
Tab. 3.6. Częstotliwość prowadzenia pomiarów parametrów wskaźnikowych
Lp. Mierzony parametr Częstotliwość pomiarów
1. Wielkość przepływu wód powierzchniowych co 6 miesięcy
2. Skład wód powierzchniowych co 6 miesięcy
3. Objętość wód odciekowych co 6 miesięcy
4. Skład wód odciekowych co 6 miesięcy
5. Poziom wód podziemnych co 6 miesięcy
6. Skład wód podziemnych co 6 miesięcy
7. Emisja gazu składowiskowego co 6 miesięcy
8. Skład gazu składowiskowego co 6 miesięcy
Obecnie prowadzony jest monitoring wód podziemnych, badania wykonywane są dwa razy w
roku w okresie wiosennym i jesiennym, przez WIOŚ w Krakowie.

3.1.2 Prognoza ilości i jakości odpadów komunalnych

Prognozy ilości odpadów komunalnych obliczono na podstawie prognozy demograficznej dla
powiatu nowotarskiego opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny (dostępnej na stronie
internetowej GUS:  www.stat.gov.pl) oraz na podstawie prognoz zmian wskaźników emisji
odpadów podanej w KPGO. 

W tab.  3.7.  zamieszczono  informacje nt.  prognozowanej  liczby mieszkańców w powiecie
nowotarskim.

Tab. 3.7. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowotarskiego do roku 2014
(źródło: Prognoza ludności Polski wg powiatów na lata 2002 – 2030; GUS: www.stat.gov.pl)

Rok Liczba
mieszkańców

2005 181 781
2006 182 634
2007 183 507
2008 184 290
2009 185 096
2010 185 837
2011 186 585
2012 187 344
2013 188 197
2014 188 942
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Dla  Miasta  Nowy  Targ  przy  prognozowaniu  zmian  ilości  odpadów  komunalnych
uwzględniono  procentowe  zmiany  wskaźników  emisji  odpadów  dla  obszarów  miejskich,
którą zamieszczono w tab. 3.8.

Tab.  3.8.  Prognoza  zmian  wskaźników  emisji  w latach  2005,  2010  i  2014  w  Polsce  dla
obszarów miejskich (źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami)

Nazwa strumienia Procentowe zmiany wskaźnika emisji
odpadów dla obszarów miejskich

2001-2005 2006-2010 2011-2014
Odpady organiczne roślinne 2,00 1,00 0,00
Odpady organiczne zwierzęce 0,00 - 1,00 - 2,00
Odpady organiczne inne 2,00 2,00 1,00
Odpady zielone 2,00 2,00 1,00
Papier i tektura (nieopakowaniowe) 2,00 1,00 0,00
Opakowania z papieru i tektury 6,80 6,80 6,80
Opakowania wielomateriałowe 4,80 6,80 6,80
Tworzywa sztuczne
(nieopakowaniowe)

1,50 0,00 - 2,00

Opakowania z tworzyw sztucznych 6,80 6,80 6,80
Tekstylia 2,00 1,00 1,00
Szkło (nieopakowaniowe) 3,00 3,00 1,00
Opakowania ze szkła 4,80 4,80 4,80
Metale 1,00 0,00 0,00
Opakowania z blachy stalowej 3,80 3,80 3,80
Opakowania z aluminium 3,60 3,60 3,60
Odpady mineralne 1,00 2,00 2,00
Drobna frakcja popiołowa - 2,00 - 3,00 - 3,00
Odpady wielkogabarytowe 8,45 0,00 0,00
Odpady budowlane 8,45 5,92 6,58
Odpady niebezpieczne 0,00 0,00 0,00

W  tab.  3.9.  przedstawiono  prognozowaną  ilość  odpadów  komunalnych  z  rozbiciem  na
poszczególne strumienie odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Nowy Targ
w latach 2005 – 2014. Obliczeń dokonano na podstawie wskaźników KPGO.

Największy  wzrost  przewiduje  się  dla  strumienia  odpadów  budowlanych,  odpadów
opakowaniowych,  zwłaszcza  opakowań  z  papieru  i  tektury,  tworzyw  sztucznych  oraz
opakowań  wielomateriałowych,  opakowań  metalowych,  a  także  odpadów
wielkogabarytowych. Ilość drobnej frakcji popiołowej będzie się zmniejszać. Dla pozostałych
strumieni odpadów komunalnych przewiduje się stabilny i niegwałtowny wzrost ilości.
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Tab. 3.9. Prognoza ilości odpadów komunalnych w Nowym Targu na lata 2005-2014 w oparciu o wskaźniki KPGO

Lp. Strumień odpadów komunalnych Ilość odpadów powstająca na terenie miasta w poszczególnych latach [Mg]
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji 3240 3286 3333 3380 3427 3474 3487 3500 3515 3528

2. Odpady zielone 360 369 378 387 397 407 412 418 424 430
3. Papier i tektura (nieopakowaniowe) 1031 1046 1062 1077 1092 1108 1112 1117 1122 1126
4. Opakowania z papieru i tektury 1717 1842 1977 2120 2274 2438 2615 2804 3008 3226
5. Opakowania wielomateriałowe 182 195 210 225 241 259 277 297 319 342
6. Opakowania z tworzyw sztucznych 1713 1721 1729 1737 1744 1751 1723 1696 1669 1642

7.
Tworzywa sztuczne
(nieopakowaniowe) 642 689 739 793 851 912 978 1049 1125 1206

8. Opakowania ze szkła 436 442 449 455 462 468 475 482 489 495
9. Szkło (nieopakowaniowe) 74 77 79 82 85 88 89 90 92 93
10. Metale 1099 1157 1218 1282 1349 1420 1494 1572 1655 1741
11. Opakowania z blachy stalowej 447 449 451 453 455 457 459 461 463 465
12. Opakowania z aluminium 173 181 189 197 205 214 223 232 242 252
13. Odpady tekstylne 50 52 54 57 59 61 64 66 69 72
14. Odpady mineralne 500 512 525 538 551 564 578 592 607 621
15. Drobna frakcja pokojowa 1492 1454 1417 1380 1345 1310 1275 1242 1210 1179
16. Odpady wielkogabarytowe 866 870 874 878 882 885 889 892 896 900
17. Odpady budowlane 1732 1843 1961 2086 2219 2360 2526 2703 2894 3096
18. Odpady niebezpieczne 102 102 103 103 104 104 105 105 105 106

Razem 15855 16288 16749 17230 17742 18280 18780 19318 19904 20521
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3.1.3 Określenie celów do osiągnięcia w gospodarce odpadami
komunalnymi

Celem nadrzędnym do roku 2014 przyjętym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
jest:
Minimalizacja  ilości  wytwarzanych  odpadów  oraz  wprowadzenie  zgodnego  z  normami
europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.
Podany  cel  jest  zgodny  z  polityką  ekologiczną  państwa  w  odniesieniu  do  gospodarki
odpadami, oraz z hierarchią postępowania z odpadami podaną w ustawie o odpadach, która
wyraża się następująco:
1. zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacja ich ilości
2. odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów
3. unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych zgodne z zasadami ochrony środowiska
4. składowanie  wyłącznie  tych  odpadów,  których  unieszkodliwienie  w  inny  sposób  jest

niemożliwe z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych

W  niniejszym  planie  przyjęto  cele  krótkookresowe  4-letnie  do  roku  2008  oraz  cele
długookresowe do roku 2014.  Podane poniżej cele szczegółowe wynikają z celów przyjętych
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 

Cele krótkookresowe 2005-2008:
1. Zorganizowane zbieranie odpadów dla 100% mieszkańców miasta.

2. Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie
więcej niż 78 % wytworzonych odpadów komunalnych.

3. Skierowanie w roku 2008 na składowiska innych niż niebezpieczne i obojętnych do
82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w
stosunku do roku 1995).

4. Osiągnięcie w roku 2008 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych
odpadów:

• opakowania z papieru i tektury:                                                                                        
                                                                                                                               45%,  

•      opakowania ze szkła:                                                                                                        
                                                                                                                                       
35%,  

•      opakowania z tworzyw sztucznych:                                                                                 
                                                                  22%,  

•      opakowania metalowe:                                                                                                     
                                                                                                                                       
35%,  

•      opakowania wielomateriałowe:                                                                                        
                                                                                                                               20%,  

•      odpady wielkogabarytowe:                                                                                               
                                                                                                                               26%,  

•      odpady budowlane:                                                                                                           
                                                                                                                                       
20%,  
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• odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych):                                      22%,  

Cele szczegółowe  długookresowe do roku  2014:
1. Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie

więcej niż 59 % wszystkich odpadów komunalnych.

2. Skierowanie  w  roku  2014  na  składowiska  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i
obojętnych nie  więcej  niż  48% (wagowo) całkowitej  ilości  odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3. Osiągnięcie w roku 2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych
odpadów:

• opakowania z papieru i tektury:                                                                                        
                                                                                                                               55%,  

•      opakowania ze szkła:                                                                                                        
                                                                                                                                       
50%,  

•      opakowania z tworzyw sztucznych:                                                                                 
                                                                  35%,  

•      opakowania metalowe:                                                                                                     
                                                                                                                                       
50%,  

•      opakowania wielomateriałowe:                                                                                        
                                                                                                                               35%,  

•      odpady wielkogabarytowe:                                                                                               
                                                                                                                               55%,  

•      odpady budowlane:                                                                                                           
                                                                                                                                       
45%,  

• odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych):                                      55%.  

3.1.4 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami
komunalnymi

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań
w sferze gospodarki odpadami komunalnymi:

1. Wprowadzenie  systemu  selektywnej  zbiórki  surowców wtórnych,  w  tym odpadów
opakowaniowych:  makulatury,  szkła,  metali,  tworzyw  sztucznych,  opakowań
wielomateriałowych. 

2. Wdrażanie systemu eliminacji odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów
komunalnych, ich zbierania i odzysku.

3. Wdrażanie  systemu  eliminacji  odpadów  budowlanych  ze  strumienia  odpadów
komunalnych, ich zbierania i odzysku. 

4. Wdrażanie  systemu  eliminacji  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów
komunalnych, ich zbierania i unieszkodliwiania.
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5. Preferowanie  i  rozwijanie  kompostowania  odpadów  organicznych  we  własnym
zakresie w zabudowie jednorodzinnej,  wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów
organicznych w zabudowie zwartej.

6. Wprowadzenie  systemowej  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  układzie
ponadlokalnym, na bazie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) wyposażonego
w  sortownię  odpadów  pochodzących  z  selektywnej  zbiórki,  kompostownię,
pomieszczenia  do  magazynowania  odpadów  niebezpiecznych,  linię  do  odzysku
odpadów budowlanych, linię do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych,
składowisko pozostałych odpadów komunalnych.

7. W Wojewódzkim Planie  Gospodarki  Odpadami  zostały określone  granice  obszaru
obsługiwanego  przez  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  –  są  to  gminy powiatu
nowotarskiego – obszar nr 8 do roku 2010, a do roku 2014 założono, że ZZO będzie
obsługiwać powiat nowotarski i tatrzański – obszar nr 5. Na rys. 3.1. przedstawiono
granice obszaru 8, natomiast na rys. 3.2. granice obszaru 5.

8. Zbierane  odpady  będą  kierowane  do  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów.
Wysegregowane  surowce  wtórne:  papier,  szkło,  metale,  tworzywa  sztuczne
przekazywane  będą  do  sortowni;  odpady  wielkogabarytowe,  budowlane  do
odpowiednich linii technologicznych przy ZZO, odpady niebezpieczne do magazynów
przy ZZO, natomiast pozostałe odpady komunalne kierowane będą na składowisko.

9. Wprowadzenie  systemu  unieszkodliwiania  wyrobów  zawierających  azbest,
polegającego m.in. na wymianie eternitowych pokryć dachowych.

10. Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Szaflarskiej
11. Bieżąca likwidacja nielegalnych wysypisk.
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3.2 Sektor gospodarczy

3.2.1 Stan aktualny

3.2.1.1 Odpady z przemysłu

Miasto Nowy Targ jest  najsilniej  uprzemysłowionym obszarem powiatu nowotarskiego, w
którym  odpady  przemysłowe  stanowią  zaledwie  0,01  %  odpadów  wytworzonych  przez
przedsiębiorstwa  w  województwie  małopolskim.  Według  Powiatowego  Planu  Gospodarki
Odpadami w powiecie nowotarskim wytworzono ogółem 912 Mg odpadów w roku 2001, z
czego 18 Mg to odpady niebezpieczne, a 894 Mg to odpady inne niż niebezpieczne. 

Według informacji zamieszczonych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami w gminie
miejskiej  Nowy  Targ  wytwarzanych  jest  37,41%  ogółu  odpadów  z  przedsiębiorstw  w
powiecie nowotarskim,  co stanowi 341,36 Mg odpadów z sektora gospodarczego w ciągu
roku.  335,31  Mg  to  odpady  inne  niż  niebezpieczne,  natomiast  6,05  Mg  to  odpady
niebezpieczne.

Informacjami na temat wytwarzanych i zagospodarowywanych odpadów przemysłowych w
Nowym Targu dysponuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Według
WIOŚ w roku 2003 w Nowym Targu:
• wytworzono:    9 030,4 Mg  odpadów przemysłowych
• magazynowano czasowo: 4,21 Mg,
• odzyskano: 7 951,1 Mg,
• unieszkodliwiono: 221,0 Mg,
• składowano: 854,0 Mg.

Spośród wszystkich odpadów przemysłowych w największych ilościach wytworzono odpady
z procesów termicznych, transportu (zużyte opony, filtry olejowe),  przemysłu skórzanego,
mleczarskiego oraz odpady z produkcji gumy.
Z  ogólnej  ilości  wytworzonych  odpadów  przemysłowych  54,4  Mg  stanowiły  odpady
niebezpieczne.  Gospodarka odpadami niebezpiecznymi na omawianym terenie przedstawia
się następująco:
• wytworzono: 54,5 Mg,
• magazynowano czasowo: 4,2 Mg,
• odzyskano: 5,0 Mg,
• unieszkodliwiono : 45,2 Mg.

Do odpadów niebezpiecznych powstałych na terenie Nowego Targu należą:
• oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
• sorbenty, materiały filtracyjne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
• filtry olejowe,
• zużyte elementy zawierające substancje niebezpieczne,
• odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki.
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Baza danych o odpadach Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska oparta  jest  o
ankiety  wypełniane  przez  przedsiębiorstwa  wytwarzające  odpady.  W  Nowym  Targu
ankietyzacją objęte są:
• Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu
• Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Targu
• Przedsiębiorstwo PKS w Nowym Targu
• ASKO GORCE w Nowym Targu
• Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Nowym Targu
• TIMBA Sp.z o.o
• GUMPLAST-Podhale Sp.z o.o w Nowym Targu
• WOJAS  Zakład produkcyjno-handlowy w Nowym Targu

W tab.  3.10  zestawiono  rodzaje  odpadów produkowanych przez  te  przedsiębiorstwa oraz
sposoby ich zagospodarowania:
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Tab. 3. 10. Rodzaje wytwarzanych odpadów i sposób ich zagospodarowania przez przedsiębiorstwa wg WIOŚ

Lp Nazwa podmiotu
gospodarczego

Kod Rodzaj wytwarzanych odpadów Ilość
Mg/rok

Sposób zagospodarowania

1 MIEJSKI 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,36 Wykorzystane - Awastek
ZAKŁAD 16 01 03 Zużyte opony 3,27 Wykorzystane - Awastek
KOMUNIKACJI 16 01 07* Filtry olejowe 0,14 Wykorzystane - Awastek
w Nowym Targu 16 01 99 Inne nie wymienione 0,01 Unieszkodliwiane - Awastek

16 01 19 Tworzywa sztuczne 0,15 Wykorzystane - Awastek
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
0,04 Unieszkodliwiane - Awastek

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0,02 gromadzone czasowo na terenie zakładu
2. Spółdzielnia 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,51 Wykorzystane - Ran-Oil

Mleczarska 16 01 07* Filtry olejowe 0,093 Unieszkodliwione Eko plus w Wieliczce
w Nowym Targu 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
0,043 Unieszkodliwione Eko plus w Wieliczce

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0,0275 Unieszkodliwione Eko plus w Wieliczce
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne 0,4 Unieszkodliwione Eko plus w Wieliczce
16 01 03 Zużyte opony 1,050 Wykorzystane Gumix Kraków Sp.z o.o.
02 05 80 Odpadowa serwatka 5285,0 Wykorzystane – odbiorcy indywidualni 
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 98,0 Wykorzystane – odbiorcy indywidualni
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,8 Wykorzystane - skup surowców wtórnych
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,8 Wykorzystane - skup surowców wtórnych
17 04 05 Żelazo i stal 1,85 Wykorzystane - złom metalic

3. Przedsiębiorstwo 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 4,01 Wykorzystane – skład złomu
PKS w Nowym 16 01 17 Metale żelazne 16,45 Wykorzystane – skład złomu
Targu 16 01 07* Filtry olejowe 0,057 Unieszkodliwione - Awastek

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

0,096 Unieszkodliwione - Awastek

17 04 02 Aluminium 0,048 Wykorzystane – skład złomu
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 0,08 Wykorzystane – skład złomu
15 02 03 Sorbenty materiały tkaniny i ubrania ochronne nie

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
0,9 Unieszkodliwione - Awastek

14 06 03* Rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,2 Unieszkodliwione – Chempoc Łódź
13 02 08* Inne oleje silnikowe przekładniowe i smarowe 2,9 Wykorzystane – Ranoil Tarnów
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20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 124,0 Składowane – Tylmanowa ( tymczasowo)
4 ASKO GORCE 04 01 01 Odpady z mizdrowania 1,0 Składowane – Tylmanowa ( tymczasowo)

w Nowym Targu 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom 0,4 Składowane – Tylmanowa ( tymczasowo)
04 01 09 odpady z polerowania i wykańczania 0,5 Składowane – Tylmanowa ( tymczasowo)
04 01 03* odpady z otłuszczania zawierające rozpuszczalniki 5,0 Wykorzystane - Popiel Henryk - Skoczów
04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 104,0 b.d.
20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 33,0 Składowane – Tylmanowa ( tymczasowo)

5 Podhalańskie
Przedsiębiorstwo

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie
zawierające związków chlorowcoorganicznych 

1,2 Wykorzystane – Ran Oil Tarnów

Drogowo-
Mostowe S.A.

15 02 03 Sorbenty materiały tkaniny i ubrania ochronne nie
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

0,5 Unieszkodliwione - Awastek

w Nowym Targu 16 01 03 Zużyte opony 5,6 Wykorzystane - Elgum
16 01 07* Filtry olejowe 0,1 Unieszkodliwione - Awastek
17 04 05 Żelazo i stal 42,9 Wykorzystane – Metalic Lipnica Wielka 

6. TIMBA Sp.z o.o 17 04 05 Żelazo i stal 1,2 Wykorzystane – Metalic Lipnica Wielka
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,11 Wykorzystane – Metalic Lipnica Wielka
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszcza-

lniki chlorowcoorganiczne lub inne substancje niebezpieczne
0,12 Unieszkodliwione - Awastek

03 01 99 Inne odpady z przetwórstwa drewna 0,04 Unieszkodliwione - Awastek
15 01 04 Opakowania z metali 0,17 Unieszkodliwione - Awastek

7. GUMPLAST-
Podhale Sp.z o.o
w Nowym Targu

07 02 99 Inne odpady z produkcji przygotowania i stosowania tworzyw
sztucznych kauczuków i włókien syntetycznych

90,0 20 – wykorzystane Asa EKO Polska
Katowice
70 – Unieszkodliwione Asa EKO Polska
Katowice

8. WOJAS  Zakład 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 29,0 Składowane - Tylmanowa
Produkcyjno- 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom 49,0 Składowane - Tylmanowa
Handlowy 04 02 99 Inne odpady z przemysłu tekstylnego 72,0 Składowane - Tylmanowa
w Nowym Targu 07 02 99 Inne odpady z produkcji przygotowania i stosowania tworzyw

sztucznych kauczuków i włókien syntetycznych
60,0 Składowane - Tylmanowa

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 60,0 Wykorzystane - Skup surowców wtórnych
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15,0 Składowane - Tylmanowa
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0,12 Unieszkodliwione - Awastek
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Informacje o wytwarzanych odpadach z sektora gospodarczego na terenie miasta Nowy Targ
uzyskane  z  WIOŚ  porównano  z  danymi  utworzonymi  na  podstawie  decyzji  z  zakresu
gospodarki odpadami wydanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Kopie tych
decyzji znajdują się w Urzędzie Miasta Nowy Targ. 

W  tab.  3.11.  wykazano  podmioty  gospodarcze  posiadające  pozwolenie  na  wytwarzanie
odpadów wraz z podaniem rodzajów i ilości odpadów.
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Tab. 3.11. Wykaz podmiotów posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Lp.
Nazwa i Adres podmiotu

gospodarczego
Rodzaj

działalności 
Rodzaj  i ilość odpadów 

Okres
obowiązyw

ania 
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu Ilość         w

Mg 
zezwolenia

1 2 3 4 5 6 7
1 Spółdzielnia Mleczarska 

Nowy Targ

Jana Pawła II 95

Przetwórstwo
spożywcze

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,920
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

0,050

16 01 07* Filtry olejowe 0,700
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,035

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)
zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych

0,600

02 05 80 Odpadowa serwatka 6,0
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 110,0
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 6,0
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,0
16 01 03 Zużyte opony 2,1
16 01 99 Inne nie wymienione odpady 0,1
17 04 05 Żelazo i stal 5,2

31.12.2013
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Lp.
Nazwa i Adres podmiotu

gospodarczego
Rodzaj

działalności 
Rodzaj  i ilość odpadów 

Kod Rodzaj odpadu Ilość         w
Mg 

Okres
obowiązyw

ania
zezwolenia

1 2 3 4 5 6 8
2 PU - H "AUTO-

COMPLEX" – Zdzisław 
Czerwiński 
Nowy Targ
Szaflarska 139

Samochodo-
we usługi
serwisowe

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające
związków chlorowcoorganicznych

10,000

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 5,000
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 5,000
13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 1,000
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

1,500

16 01 03 Zużyte opony 0,5
16 01 07* Filtry olejowe 1,500
16 01 13* Płyny hamulcowe 0,100
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 0,500

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,050

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,500

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

łącznie 
5,0

31.12.2013
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Lp.
Nazwa i Adres podmiotu

gospodarczego
Rodzaj

działalności 
Rodzaj  i ilość odpadów 

Kod Rodzaj odpadu Ilość
w Mg 

Okres
obowiązyw

ania
zezwolenia

1 2 3 4 5 6 8
2 Zakład Auto –Serwis

Krzysztof Boroń
ul. Krakowska 3
Nowy Targ

Stacja
obsługi

pojazdów
diagnostyka,
mechanika,

blacharstwo,
lakiernictwo

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki
chlorowcoorganiczne

1,0

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne 0,02
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,85
19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej-woda 0,2
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny, ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi
0,03

16 01 07* Filtry olejowe 0,2
16 01 21* Niebezpieczne elementy 0,05
16 01 13* Płyny hamulcowe 0,1
16 01 22 Inne nie wymienione elementy 0,1
08 01 99 Inne niewymienione odpady 0,2
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów 0,1
16 01 20 Szkło 0,35
16 01 19 Tworzywa sztuczne 0,75
16 01 17 Metale żelazne 3,0
20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 30,0

31.12.2014
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Tabela 3.12 zawiera wykaz jednostek działających na terenie miasta Nowy Targ na podstawie
stosownych decyzji Starosty Nowotarskiego.

Tab. 3. 12. Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie transportu, zbiórki lub odzysku
odpadów.

Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Ulica 
Rodzaj
działalności**)
Zb Tr Od

Lokalizacja 

1 AWASTEK –
Gospodarka
Odpadami – Alina
Poray Zbrożek

Nowy Targ Bolesława
Wstydliwego 2a

X X - Magazyn położony
w Nowym Targu;
ul. Ceramiczna 9

2 Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
"REGO"      Sp.
jawna - L. Pocheć, R.
Ćwik

Kraków Wadowicka 3 X X - Nowy Targ przy ul.
Ceramicznej 1 
Nowy Targ przy ul.
Kolejowej 

3 Składnica Złomu
"METALIC" s.c.
Halina Janowiak,
Stanisław Janowiak

Lipnica
Wielka

Lipnica Wielka
233

X X - w Nowym Targu
przy ul.
Ceramicznej 9

4 Skup i Sprzedaż
Surowców Wtórnych
– Józef Wójtowicz

Nowy Targ Nadwodna 8 X X - w Nowym Targu
ul. Nadwodnia 8

5 "HASCO" - Service
& Consulting" Sp. z
o.o.          

Niepołomi
ce

Grabska 11 X - - Nowy Targ ul.
Długa 156

6 Suder & Suder Sp. z
o.o.

Kraków Płk. Dąbka 13 X  '- - Nowy Targ, ul.
Ludźmierska 26

7 Przedsiębiorstwo
Handlowo -
Usługowe 

Nowy Targ Oś. Bór 13 X - - Brak danych

8 Sklep Motoryzacyjny
"AUTO-FAN" -
Rafał Garalowski

Nowy Targ Kolejowa 140 X - - na terenie obiektu
firmy

9 "JADAR NT" Nowy Targ Kolejowa 169 - - X plac składowy w
obrębie bazy firmy

10 "BT Nowy Targ" Nowy Targ Ceramiczna 12 - - X plac składowy w
obrębie bazy firmy

11 PHU „ANCEW” Nowy Targ Jana
Kazimierza 11

X na terenie obiektu

rodzaj działalności:
Zb- zbieranie
Tr – transport
Od – Odzysk

Oprócz wyżej wymienionych firm prowadzących działalność w zakresie transportu, zbiórki
lub  odzysku odpadów,  16  firm  posiada  zezwolenia  na  transport  odpadów,  wydane przez
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Starostę Nowotarskiego, w tym 15 firm na transport brzeczki garbującej zawierającej chrom
(kod odpadu 04 01 04).

Poniżej  zestawiono  firmy  prowadzące  działalność  w  zakresie  gospodarowania  odpadami
posiadające  swoje  siedziby  poza  gminą  Nowy  Targ  i  obejmujące  swoim  zasięgiem  co
najmniej gminy powiatu nowotarskiego. Najwięcej firm uzyskało pozwolenie na wytwarzanie
odpadów azbestowych, do nich należą:
• Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany, Cieszyn, ul. Kresowa 27,
• Centrum Gospodarki  Odpadami Azbestu  i  Recyklingu CARO,  Zamość,  ul  Bohaterów

Monte Cassino,
• Przedsiębiorstwo  Budowy  Elektrowni  i  Przemysłu  ENERGOPRZEM,  Kraków  ul.

Rzemieślnicza 1a,
• Zakład Remontowo Budowlany, Maciej Adryn ul. Piłsudskiego 776, 32-555 Zagórze 
• HOFMAN Sp. jawna ALGADER, Warszawa ul. Gwiaździsta 21/17
• Firma Remontowo- Budowlana UTIL, Ryczówek, Rodaki, ul. Dolna 8
• Firma Remontowo- Budowlana RAGAR, Kraków os. 1000-lecia 35/16
• Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Lądowego  Sp.  z  o.o.,  Reguły,  ul.  Graniczna  6,

Michałowice
• Przedsiębiorstwo  Robót  Termoizolacyjnych  i  Antykorozyjnych  TERMOEXPORT  ul.

Żurawia 24/7 Warszawa

Do firm spoza Gminy Miasto Nowy Targ posiadających zezwolenie na wytwarzanie innych
rodzajów odpadów należą:
• AWAS Serwis Warszawa, ul. Egejska 1/34 - wytwarzanie: odpadów z piaskowników i

odwadniania olejów w separatorach, szlamy z odwadniania olejów, olej z odwadniania
olejów w separatorach,

• KERAM Naprawy remonty Urządzeń Dystrybucyjnych Wrocław, ul Balonowa 23/10 -
wytwarzanie:  odpadów z  piaskowników i  odwadniania  olejów,  szlamy z  odwadniania
olejów, sorbenty, materiały filtracyjne, odpady zawierające ropę naftową,

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe GRAMA, Łańcut – wytwarzanie:
odpady z  farb i  lakierów, szlamy z usuwania farb i  lakierów, zawiesiny wodne farb i
lakierów zmywacz farb i lakierów, kleje i szczeliwa, osady i szlamy klejów i szczeliw,
oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, odpady z piaskowników i odwadniania olejów,
odpady paliw, freony, rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników, sorbenty, materiały
filtracyjne, opakowania, odpady zawierające ropę naftową,

• SERWIS Kraków  ul  Olszanicka 38,  30-241 Kraków – szlamy olejowe,  zużyte oleje,
odpady  po  produktach  naftowych,  świetlówki,  czyściwo,  urządzenia  elektryczne  
i elektroniczne, osady ściekowe,

• Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Lądowego  Sp.  z  o.o.  ,  Reguły,  ul.  Graniczna  6,
Michałowice,

• Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe TEMPEKS Poznań, ul. Knapowskiego 28 –
zużyte źródła światła zawierające rtęć.

3.2.1.2 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
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Ze  względu  na  specyfikę  Nowego  Targu  odpady  z  branży  kuśniersko  –  futrzarskiej  i
garbarskiej  zostały szczegółowo omówione w niniejszym Planie.
Według szacunków i informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta, na terenie Nowego Targu
prowadzi działalność około 300 zakładów branży kuśniersko – futrzarskiej i garbarskiej.
W zakładach futrzarskich oraz garbarskich powstają następujące rodzaje odpadów
04 01 04 – brzęczka garbująca zawierająca chrom 
04 01 05 – brzęczka garbująca niezawierająca chromu. 
04 01 01- odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe), 
04 01 02 - odpady z wapnienia, 
04 01 03 –odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej), 
04 01 08 –  odpady  skóry  wygarbowanej  zawierające  chrom  (wióry,  obcinki,  pył  ze

szlifowania skór), 
04 01 09 – odpady z polerowania i wykańczania, 
04 01 99 – inne odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego.

Oszacowanie ilości powstających odpadów z branży kuśniersko – futrzarskiej i  garbarskiej
jest niezmiernie trudne, ponieważ tylko część zakładów posiada zezwolenia na wytwarzanie
odpadów. Są to najczęściej jedynie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, nie
uwzględniające odpadów innych niż niebezpieczne. Zdecydowana większość zakładów nie
posiada jakichkolwiek zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. 

Na podstawie dokumentów dostępnych w Urzędzie Miasta  Nowy Targ stwierdzono, że część
podmiotów   prowadzących  działalność  kuśniersko  -  futrzarską  lub  garbarską  posiada
zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Wykaz tych podmiotów podano w załączniku 2

Gro zakładów kuśnierskich i garbarskich pomimo specyfiki prowadzonej działalności posiada
jedynie  zezwolenia  na  wytwarzanie  wyłącznie  świetlówek.  We  wnioskach  o  wydanie
pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie uwzględniono powstawania jakichkolwiek odpadów
związanych z działalnością produkcyjną. Zestawienia takich zakładów podano w załączniku 3

Opierając się na wykazie decyzji przedstawionym w załącznikach 2 i 3 można stwierdzić, że
tylko  26  zakładów  branży  kuśniersko  –  futrzarskiej  i  garbarskiej  posiada  jakiekolwiek
uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami, przy czym jedynie 10 zakładów uwzględniło
odpady powstające w procesie produkcyjnym przetwarzania skór.

Żaden  z  wymienionych  zakładów  nie  posiada  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów,
uzyskanego na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o odpadach z 2001 roku.  Według tej
ustawy, kilkukrotnie już znowelizowanej, wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania
pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów,  jeżeli  wytwarza  powyżej  1  Mg  odpadów
niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. 
Wniosek o wydanie pozwolenia jest obszernym dokumentem i powinien zawierać wszelkie
informacje związane z wytwarzaniem odpadów, a także sposobami ich zagospodarowania tj.:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem

ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w

ciągu roku, 
3) wskazanie  sposobów  zapobiegania  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczania  ilości  o

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
4) opis  sposobów  gospodarowania  odpadami  z  uwzględnieniem  zbierania,  transportu,

odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
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W  przypadku  posiadania  zezwoleń  na  wytwarzanie  odpadów  przynajmniej  przez  część
zakładów kuśniersko – futrzarskich i garbarskich można by wnioskować o ilości, rodzajach i
sposobach zagospodarowania  odpadów z  przemysłu  skórzanego i  futrzarskiego na  terenie
miasta Nowego Targu.

Jedynie  pan  Józef  Rusnak  prowadzący Zakład  Kuśnierski  i  Wyprawa  Skór  Futerkowych
Export-Import w Nowym Targu ul. Partyzantów 15, posiada decyzję zatwierdzającą Program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydaną na podstawie nowej ustawy o odpadach. W
decyzji uwzględniono jedynie odpady niebezpieczne:

kod 20 01 21 – lampy fluorescencyjne w ilości ok.13 szt./rok; 
kod 04 01 03 – odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej)

w ilości ok.0,850 Mg/rok; 
kod 10 01 04 – popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych w ilości ok.0,020 Mg/rok; 
kod 19 01 10 –  zużyty węgiel  aktywny z  oczyszczania  gazów odlotowych  w  ilości

ok.0,100 Mg/rok.

Jedynym zakładem który przedkłada informacje  o ilości wytworzonych odpadów i sposobach
ich zagospodarowania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest
ASKO GORCE.  W tab.  3.13  podano informacje  przekazywane przez  ASKO GORCE do
WIOŚ w Krakowie.

Tab. 3 .13. Informacje o rodzajach wytwarzanych odpadów i sposobach ich zagospodarowania
w ASKO GORCE uzyskane z WIOS w Krakowie
Kod Rodzaj Ilość wytwarzana

w ciągu roku
Sposób zagospodarowania

04 01 01 Odpady z
mizdrowania

1,0 Wywożone i składowane przez firmę
EMPOL Tylmanowa

04 01 08 Odpady skóry
wygarbowanej
zawierające chrom

0,4 Wywożone i składowane przez firmę
EMPOL Tylmanowa

04 01 09 odpady z polerowania
i wykańczania

0,5 Wywożone i składowane przez firmę
EMPOL Tylmanowa

04 01 03* odpady z otłuszczania
zawierające
rozpuszczalniki

5,0 Wykorzystane - Popiel Henryk -
Skoczów

04 01 05 Brzeczka garbująca
niezawierająca
chromu

104,0 b.d.

20 03 01 Zmieszane odpady
komunalne

33,0 Wywożone i składowane przez firmę
EMPOL Tylmanowa

Firma EMPOL Tylmanowa  zebrane odpady wywozi na składowisko odpadów komunalnych
w Kamieńsku.

Z powyższej tabeli wynika, że wytwarzane odpady specyficzne dla przemysłu skórzanego i
futrzarskiego  są  odbierane  i  wywożone  przez  firmę  zajmującą  się  wywozem  odpadów
komunalnych, po czym deponowane na składowisku odpadów komunalnych (z wyjątkiem z
odpadów  z  odtłuszczania).  ASKO  GORCE  nie  podaje  informacji  na  temat  sposobu
zagospodarowania  brzeczki  garbującej,  jednakże  można  przypuszczać,  że  odpady  te
kierowane są do kanalizacji.
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Na podstawie wyników kontroli prowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta w Nowym
Targu w zakładach kuśniersko – futrzarskich i garbarskich oraz dokładnej analizy dostępnej
dokumentacji dotyczącej wydanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, ustalono rodzaje
odpadów,  które  powstają  w  małym  zakładzie  kuśniersko  –  futrzarskim  lub  garbarskim,
dokonano także oszacowania ilości wytwarzanych odpadów w ciągu roku. Oszacowanie to
przedstawiono w tab. 3.14.

Tab. 3. 14. Rodzaje odpadów powstających  w małym zakładzie kuśniersko – futrzarskim lub
garbarskim wraz z oszacowaniem ich ilości.
Lp. Kod Rodzaj odpadu Orientacyjna ilość

powstająca w ciągu
roku [Mg]

1. 04 01 01 Odpady z mizdrowania 1
2. 04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające

rozpuszczalniki
1

3. 04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom 10
4. 04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 30
5. 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom 0,5
6. 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 0,3
7. 04 01 99 Wełna ze strzyżenia 0,5
8. 10 01 01 Żużle z energetycznego spalania paliw (węgla,

drewna) 
0,5

9 20 02 21* Lampy fluorescencyjne 0,05
10 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 2

Do odpadów niebezpiecznych kwalifikowane są:
04 01 03*  Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki
20 02 21* Lampy fluorescencyjne

Przyjmując,  że  na  terenie  miasta  Nowy Targ funkcjonuje  około  300 zakładów przemysłu
skórzanego i futrzarskiego, dokonano oszacowania ilości odpadów z produkcji kusniersko –
futrzarskiej  i  garbarskiej  na terenie  Nowego Targu. Oszacowanie to  przedstawiono w tab.
3.15.

Tab. 3.15. Odpady pochodzące z produkcji kuśniersko – futrzarskiej i garbarskiej powstające
na terenie miasta Nowy Targ
Lp. Kod Rodzaj odpadu Orientacyjna ilość

powstająca w ciągu
roku [Mg]

1. 04 01 01 Odpady z mizdrowania 300
2. 04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające

rozpuszczalniki
300

3. 04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom 3 000
4. 04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 9 000
5. 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom 150
6. 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 90
7. 04 01 99 Wełna ze strzyżenia 150
8. 10 01 01 Żużle z energetycznego spalania paliw (węgla) 150
9 20 02 21* Lampy fluorescencyjne 15
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10 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 600

Ocenia się, że łącznie z działalności zakładów w branży przemysłu skórzanego i futrzarskiego
pochodzi około 315 Mg odpadów niebezpiecznych i około 12800 Mg odpadów innych niż
niebezpieczne, bez uwzględnienia odpadów komunalnych. 

Z zakładów, które posiadają decyzje w zakresie gospodarki odpadami, lampy fluorescencyjne
odbierane są przez firmę Awastek. Na podstawie przedstawionego powyżej wykazu zakładów
posiadających decyzje w zakresie gospodarki odpadami, wnioskować można, że z około 8
zakładów  odbierane  są  także  odpady  z  odtłuszczania.  Natomiast  pozostałe  stałe  odpady
kierowane  są  do  strumienia  odpadów  komunalnych  i  wraz  z  nimi  deponowane  na
składowiskach  odpadów komunalnych  lub  spalane  w  piecach.  Spalanie  tych  odpadów  w
piecach nie przystosowanych do tego celu, powoduje znaczne zanieczyszczania powietrza.
Należy przypuszczać,  że  emitowane są między innymi  dioksyny, furany i  metale  ciężkie,
zwłaszcza chrom. 
Odpady stałe powstające w zakładach nie  posiadających jakichkolwiek decyzji  w zakresie
gospodarki  odpadami,  kierowane są w całości  bądź  do strumienia  odpadów komunalnych
bądź  spalane w piecach będących na wyposażeniu zakładu, nie przystosowanych do spalania
odpadów.
Odpady  ciekłe  tj.  brzeczka  garbująca  zawierająca  chrom,  z  niektórych  zakładów  jest
dowożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków i kierowana na linię chemicznego
podczyszczania. Natomiast brzeczka nie zawierająca chromu jest kierowana bezpośrednio do
kanalizacji lub dowożona do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczania
w procesie mechaniczno-biologicznym. 
Na  podstawie  analiz  laboratoryjnych  zarówno  dostarczanych ścieków  jak  i  powstających
osadów,  należy  wnioskować,  że  z  większości  zakładów,  brzeczka  garbująca  zawierająca
chrom  kierowana  jest  bezpośrednio  do  kanalizacji  lub  wraz  z  brzeczką  nie  zawierającą
chromu  dowożona  do  oczyszczania  mechaniczno-biologicznego.  Powoduje  to  znaczne
zakłócenia w pracy oczyszczalni,  ponieważ ładunki  zanieczyszczeń są zbyt duże.  Wysoka
zawartość  chromu  w  dostarczanych  ściekach,  decyduje  także  o  ich  ponadnormatywnej
zawartości  w  osadach  ściekowych  i  przez  to  dyskwalifikuje  jakiekolwiek  wykorzystanie
powstających osadów.

3.2.1.3 Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne  powstają  w placówkach  medycznych działających na  terenie  miasta  w
związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Odpady weterynaryjne pochodzą głównie z
lecznic weterynaryjnych.
Odpady te  można podzielić na dwa strumienie:  odpady komunalne i  specyficzne  odpady
medyczne  i  weterynaryjne  (igły,  części  ciał  i  organów  ludzkich  i  zwierzęcych,  odpady
zakaźne, zużyte substancje chemiczne i leki). 
Zgodnie z  danymi WHO (Światowa Organizacja  Zdrowia) wśród odpadów, powstający w
placówkach służby zdrowia ok.:
• 75 % - 90 % stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (odpady

komunalne, komunalne i podobne)
• 10 % - 25 % odpady medyczne.

Na  podstawie  Rocznika  „Wybrane  dane  o  powiatach  i  gminach  województwa
małopolskiego”. uzyskano następujące dane o jednostkach medycznych i weterynaryjnych w
Mieście Nowy Targ:
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• Szpital – 1
• Przychodnie - 6 
• Prywatne gabinety lekarskie  - 5
• Apteki - 12
• Zakłady weterynaryjne  - 5
Łącznie na terenie miasta Nowy Targ funkcjonuje 24 jednostki medyczne i weterynaryjne

Do wyliczenia ilości  odpadów w stacjonarnych placówkach medycznych przyjęto  3,3  kg
odpadów  na  1  łóżko  w  okresie  1  dnia.  Natomiast  do  bilansu  odpadów  w  pozostałych
placówkach  przyjęto  średnie  wskaźniki  ustalone  na  podstawie  analizy  i  badań  ilości
powstających  odpadów  w  przychodniach  i  ośrodkach  zdrowia  na  terenie  miasta.  Ilość
odpadów  medycznych,  powstających  w  prywatnych  gabinetach  lekarskich  wyliczono
szacunkowo.   Przyjmując  powyższe  założenia  obliczono,  że  w  mieście  Nowy  Targ  w
jednostkach medycznych i weterynaryjnych powstało w roku 2002:
• 605 Mg odpadów o charakterze komunalnym 
• 73,4 Mg odpadów medycznych

3.2.1.4 Odpady azbestowe

Szacuje się, że na terenie miasta  znajduje się  około 1 000 Mg pokryć dachowych  i płyt
elewacyjnych zawierających azbest.
Zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  odpadach,  Starosta  Nowotarski  zatwierdził  programy
gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi  dla  3  Firm  zajmujących  się  na  terenie  powiatu
gromadzeniem i utylizacją odpadów zawierających azbest. Tab. 3.16. zawiera wykaz Firm,
obszar ich działania, rodzaj i wielkość gromadzonych odpadów.
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Tab. 3.16. Wykaz podmiotów zajmujących się gromadzeniem i zagospodarowaniem odpadów zawierających azbest działających na terenie
powiatu nowotarskiego

Lp. Nazwa Firmy Adres Kod odpadu Rodzaj odpadów
Dopuszczalna
ilość odpadów

Mg
1 Firma Remontowo -

Budowlana
"RAGAR"

Kraków
Oś. 1000-lecia
35/16

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 1000,0

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 0,5

2 Przedsiębiorstwo
Robót
Termoizolacyjnych
"TERMOEXPORT"

Warszawa
ul. Żurawia 24/7

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne

50,0

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 50,0

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 50,0

3 Centrum
Gospodarki
Odpadami, Azbestu
i Recyklingu
"CARO"

Zamość
ul. Bohaterów
Monte Cassino
4/12

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne

100,0

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 100,0

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 100,0
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3.2.1.5 Odpady zawierające PCB

Zgodnie z polskim ustawodawstwem przez PCB należy rozumieć: polichlorowane trifenyle,
monometylotetrachlorodifenylometan,  monometylodichlorodifenylometan,  mono-
metylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w
ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie. PCB wykorzystywane były głównie w zamkniętych
urządzeniach  elektroenergetycznych  takich  jak  kondensatory,  transformatory,  wyłączniki
olejowe, dławiki itp.
Źródłem wytwarzania odpadów zwierających PCB są operacje:

• wymiany płynów transformatorowych;
• wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń

zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.
Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w
kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 roku.
Zgodnie  z  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  24.06.2002  (Dz.U.96  poz.860)
podmioty  gospodarcze  miały  obowiązek  do  przeprowadzenia  inwentaryzacji  urządzeń
zawierających PCB w ilości powyżej 5l (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji ) oraz
magazynowanych  odpadów  PCB  w  terminie  do  31.12.2002 r.,  a  następnie  przedłożenia
informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie.
Obecnie  brak  jest  danych  o  ilości  urządzeń  zawierających  PCB  oraz  magazynowanych
odpadach PCB. Wynika to z tego, że informacje z inwentaryzacji są niepełne. 
W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające
PCB.  Kondensatory  zawierające  PCB  unieszkodliwiane  są  jedynie  w  instalacjach
zagranicznych.  Odbiór  i  przekazanie  do  zniszczenia  za  granicą  kondensatorów  z  PCB
realizowane jest przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:
• POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie (firma posiada oddział w Katowicach) przekazuje

kondensatory do termicznego unieszkodliwienia firmie francuskiej TREDI kontrolowanej
przez rząd francuski.

• INTEREKO Sp.  z  o.o.  w Opolu  przekazuje  kondensatory z  PCB do Belgii,  gdzie  w
instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów i
innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w dwóch
krajowych instalacjach, zlokalizowanych w:
• Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku
• Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.
Dekontaminacja  urządzeń  z  PCB  realizowana  jest  przez  Przedsiębiorstwo  Usług
Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

3.2.1.6 Wyeksploatowane pojazdy

Po drogach miasta jeździ wiele wyeksploatowanych pojazdów, mających nawet 15 lat i należy
się spodziewać, że w niedługim czasie będą wycofane z eksploatacji. W ostatnich latach wraki
samochodowe stały się coraz bardziej liczną grupą odpadów. W związku ze złożonością swej
konstrukcji składają się z wielu elementów i zawierają szereg substancji, z których część to
odpady  niebezpieczne  (oleje,  płyny  hamulcowe,  akumulatory  itp.).  Jednak  zdecydowaną
większość stanowią metale i tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu.

40



Plan Gospodarki Odpadami Miasta Nowy Targ

Na terenie miasta Nowy Targ prowadzą działalność 2 składnice złomu upoważnione przez
Wojewodę Małopolskiego  do wydawania zaświadczeń o kasacji (złomowaniu) samochodów,
zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Tabela 3.17 przedstawia ilość złomowanych pojazdów oraz wielkość odzyskanych odpadów,
w tym złomu,  odpadów innych niż  niebezpieczne i  odpadów niebezpiecznych. Nadmienić
należy, że składnica złomu działająca w PPKS w Nowym Targu dokonywała złomowania
jedynie  autobusów i samochodów ciężarowych. 

Tabela 3.17. Wykaz składnic złomu upoważnionych przez Wojewodę Małopolskiego do
wydawania zaświadczeń o kasacji (złomowaniu) samochodów działających w Nowym Targu

Lp. Firmy

Ilość
złomowanych

pojazdów

Ilość
odzyskanych

odpadów
ogółem

w tym odpady:
złom
(kod

160106)

inne niż
niebezpie-

czne

Niebezpie-
czne

szt. Mg Mg Mg Mg
1 Firma Handlowo-

Usługowa
"METALIC" 
ul. Ceramiczna 10

803 472,1 455,2 10,4 6,5

3 Przedsiębiorstwo
Państwowej
Komunikacji
Samochodowej 
ul. Ludźmierska 31

15 36,1 27,8 5,5 2,8

Z  tabeli  wynikajże  w  Nowym  Targu  złomowanych  jest  około  820  pojazdów  rocznie,  
z których odzyskuje się rocznie około 500 Mg odpadów.

3.2.1.7 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte  i  wycofane  z  eksploatacji  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  zgodnie  
z ustawodawstwem Unii Europejskiej dzielone są na:
• Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: duże urządzenia chłodnicze, lodówki,

zamrażarki,  pralki,  suszarki,  zmywarki,  kuchnie,  piece  elektryczne,  płyty  kuchenne,
kuchenki  mikrofalowe,  urządzenia  grzewcze,  grzejniki  elektryczne,  wentylatory,
klimatyzatory, inne,

• Małogabarytowy  sprzęt  gospodarstwa  domowego:  odkurzacze,  zamiatarki,  żelazka,
tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy, suszarki
do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi,

• Sprzęt  informatyczny  i  telekomunikacyjny:  scentralizowane  przetwarzanie  danych:
serwery, minikomputery, drukarki; osobiste urządzenia komputerowe: komputery osobiste
(w  tym  CPU,  myszy,  ekrany,  klawiatury),  laptopy  (w  tym  CPU,  myszy,  ekrany,
klawiatury), notebooki, notepady, drukarki, kopiarki, elektryczne i elektroniczne maszyny
do  pisania,  kalkulatory  kieszonkowe  i  biurowe,  systemy  i  terminale  użytkowników,
faksymile,  teleksy,  telefony,  automaty  telefoniczne,  telefony bezprzewodowe,  telefony
komórkowe, automatyczne sekretarki, inne,

• Sprzęt  radiowo-telewizyjny  i  muzyczny:  zestawy  radiofoniczne  (radia  z  budzikiem,
radiomagnetofony), telewizory, kamery wideo, magnetowidy, zestawy HF, wzmacniacze,
instrumenty muzyczne, inne,
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• Sprzęt  oświetleniowy:  oprawy  oświetleniowe,  lampy  fluorescencyjne,  lampy
fluorescencyjne  kompaktowe,  lampy  wyładowcze,  w  tym  wysokociśnieniowe  lampy
sodowe, lampy halogenowe, lampy sodowe niskociśnieniowe, inny sprzęt oświetleniowy,

• Narzędzia  elektryczne  i  elektroniczne:  wiertarki,  piły,  maszyny  do  szycia,  zabawki
elektroniczne, sprzęt medyczny, przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące,

• Zabawki elektroniczne,  sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki  elektryczne i  samochody
wyścigowe, konsole gier wideo, gry wideo, sprzęt sportowy wyposażony w komputery i
urządzenia elektryczne i elektroniczne,

• Sprzęt medyczny: sprzęt do radioterapii,  sprzęt  kardiologiczny, sprzęt do dializowania,
respiratory, sprzęt medycyny jądrowej, sprzęt laboratoryjny do analiz in vitro, analizatory,
zamrażarki, inne,

• Przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące: detektory dymu, regulatory ogrzewania,
termostaty,

• Automatyczne urządzenia dozujące: automaty z gorącymi napojami, automaty z gorącymi
lub  zimnymi  napojami  w  butelkach  i  puszkach,  automaty  z  produktami  stałymi,
bankomaty, inne urządzenia automatyczne dozujące.

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  pochodzą  z  dwóch  źródeł:  gospodarstw
domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni. 
Jak  dotychczas  nie  prowadzono  badań  strumienia  odpadów  –  zużytych  urządzeń
elektrycznych  i  elektronicznych,  stąd  też  nie  ma  żadnych  danych  statystycznych.  Udział
poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.
 
Na terenie miasta nie działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co powoduje, że w większości odpady te trafiają na
składowiska odpadów komunalnych i do składnic złomu metalowego.

3.2.2 Prognozy do 2014 roku

Odpady z przemysłu
Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów w perspektywie
do roku 2014 zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu,
rzemiosła i usług. 
W obecnej Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ do celów strategicznych zaliczono m.in.:
Wspieranie  działań  służących  rozwojowi  małych  i  średnich  firm –  aktywizacja  lokalnych
przedsiębiorców oraz przyciąganie nowych inwestycji.
W Nowym Targu nie są planowane duże inwestycje przemysłowe, a wspieranie  małych i
średnich przedsiębiorstw.  Ponadto obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska
promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystszej Produkcji.
Dlatego  nie  przewiduje  się  znaczącego  wzrostu  wytwarzanych  odpadów  z  sektora
gospodarczego. 

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
W związku z obserwowanymi tendencjami ustabilizowania się liczby zakładów kuśniersko-
futrzarskich i garbarskich na stałym poziomie, a nawet zmniejszania się liczby tych zakładów,
nie przewiduje się wzrostu ilości odpadów pochodzących z tej branży.
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Odpady medyczne i weterynaryjne
Na podstawie informacji zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przyjęto
założenie,  że  ilość  odpadów o  charakterze  komunalnym powstających w służbie  zdrowia
będzie  wzrastała  średnio  o 3  % rocznie,  natomiast  pozostałych odpadów o  1  % rocznie.
Szacunkowe wyliczenia  zmian  ilości  odpadów weterynaryjnych,  również  przewidują  1  %
wzrost wytwarzania tych odpadów w każdym rozpatrywanym roku.

Odpady azbestowe
Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów będzie
wytwarzanie ich podczas robót w miejscach,  gdzie dawniej były zastosowane. Biorąc pod
uwagę  aktualne  możliwości  techniczne  i  finansowe  -  do  roku  2014  powinno  zostać
unieszkodliwionych  przez  składowanie  około  300  Mg  odpadów  zawierających  azbest.
Określając  tą  ilość,  wzięto  również  pod  uwagę  deklaracje  mieszkańców  dotyczące
zamierzonej wymiany pokryć dachowych oraz płyt elewacyjnych zawierających azbest.
Oznacza  to,  że  rocznie  należy  przewidzieć  możliwości  techniczne  i  finansowe
unieszkodliwienia  około  20  –  30  Mg  odpadów azbestowych.  Potrzeby finansowe  w tym
zakresie kształtują się na poziomie 10 000 – 15 000 zł rocznie.

Wyeksploatowane pojazdy
Z danych uzyskanych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w
powiecie zarejestrowanych było według stanu na 31.12.2002 r. ogółem 80 644 samochody
osobowe, samochody ciężarowe, autobusy i ciągniki. Z tej liczby - 10 829  (13,4%) to pojazdy
w wieku 6 – 10 lat  i aż 66 608 (82,6%) – to pojazdy w wieku 11 i więcej lat. Tak duża liczba
aut starych wskazuje, że ilość wyeksploatowanych pojazdów w mieście Nowy Targ będzie
systematycznie wzrastać.

3.2.3 Cele i kierunki działań

Dla sektora gospodarczego przyjmuje się następujące cele ekologiczne:
1. Minimalizacja  wytwarzania  odpadów  z  sektora  gospodarczego  oraz  wprowadzenie

nowoczesnego systemu ich zbiórki, unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania. 
2. Minimalizacja zagrożeń powodowanych przez odpady garbarskie
3. Kontrolowanie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
4. Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
5. Zinwentaryzowanie odpadów zawierających PCB
6. Złomowanie  pojazdów tylko w uprawnionych składnicach złomu,  maksymalny odzysk

odpadów pochodzących z wyeksploatowanych pojazdów.
7. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów elektrycznych i elektronicznych

Poniżej opisano szczegółowe cele ekologiczne oraz działania służące do ich osiągnięcia:

Udział  gospodarczo  wykorzystywanych  odpadów  przemysłowych  w  2014  roku  na
poziomie 90% ogólnej ilości wytworzonych odpadów.

Dla osiągnięcia założonego celu, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:
1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji 
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2. Stymulowanie  podmiotów  gospodarczych  wytwarzających  odpady  przemysłowe  do
zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego

Uporządkowanie gospodarki odpadami z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:
1. Zewidencjonowanie  zakładów  prowadzących  działalność  kuśniersko-futrzarską  lub

garbarską
2. Ewidencja  odpadów  wytwarzanych  przez  te  zakłady,  zarówno  jakościową  (rodzaje

wytwarzanych odpadów), jak i ilościową (ilość wytwarzanych poszczególnych rodzajów
odpadów).

3. Rozeznanie sposobów zagospodarowania powstających odpadów.
4. Weryfikacja wydanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
5. Zaostrzenie  kontroli  zakładów  kuśniersko-futrzarskich  i  garbarskich  w  zakresie

prowadzonej gospodarki odpadami:
• Kontrola  zakładów,  nieposiadających  żadnych  uzgodnień  w  zakresie  gospodarki

odpadami
• Kontrola zakładów, które mają wydane decyzje wyłącznie na wytwarzanie świetlówek
• Kontrola  pozostałych  zakładów,  które  posiadają  decyzje  na  wytwarzanie  odpadów

niebezpiecznych: świetlówek i odpadów z odtłuszczania
Zaleca się prowadzenie kontroli wspólnie przez pracowników Urzędu Miasta, Starostwa
Powiatowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, bowiem tylko takie
mogą przynieść oczekiwane rezultaty.

6. Wprowadzenie  zorganizowanego  systemu  zbiórki  odpadów  skórzanych,  futrzarskich  i
garbarskich.

7. Wybudowanie  obiektu  przeznaczonego do  czasowego gromadzenia  odpadów z  branży
kuśniersko – futrzarskiej i garbarskiej  w ramach ZZO

8. Zapewnienie odbioru zgromadzonych odpadów przez specjalistyczne firmy – obowiązek
ten będzie spoczywał na jednostce administrującej ZZO

9. Wprowadzenie skutecznego systemu kar  dla  zakładów uchylających się  od obowiązku
uporządkowania gospodarki odpadami kuśnierskimi i garbarskimi

10. Kontrolowanie  ścieków  z  zakładów  kuśnierskich  i  garbarskich  dostarczanych  do
oczyszczalni 
Wprowadza się obowiązek posiadania studzienek pomiarowych dla wszystkich zakładów
kuśnierskich i garbarskich, odprowadzających ścieki do systemu kanalizacyjnego.
Nakazuje  się  Miejskiemu  Zakładowi  Wodociągów  i  Kanalizacji  wprowadzenie
skutecznego  systemu  kar  dla  zakładów  niedotrzymujących  parametrów  ścieków
wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego lub dowożonych do oczyszczalni  wozami
asenizacyjnymi w terminie do 31.12.2005r.

Konieczne jest prowadzenie kontroli wspólnie przez pracowników Urzędu Miasta, Starostwa
Powiatowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,  bowiem tylko takie
mogą przynieść oczekiwane rezultaty. 

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Skórzanej w Nowym Targu w piśmie z dnia
13.12.2004 roku proponuje następujące rozwiązania:
• zawarcie umów z firmami posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów przemysłowych.

Każdy  zakład  powinien  zawrzeć  taką  umowę  i  to  rozwiąże  problem  odpadów
poprodukcyjnych,
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• modernizację oczyszczalni ścieków polegającą na wprowadzeniu wstępnego oczyszczania
chemicznego podczyszczającego ścieki przemysłowe,

• przygotowanie  odpowiedniej  kampanii  edukacyjnej,  uświadamiającej  jakie  zagrożenia
niosą  dla  ludności  Podhala  wszystkie  emisje,  nie  tylko  z  zakładów  wyprawy  skór
futerkowych..

Kontrolowanie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
Na  terenie  miasta,  a  także  powiatu  nowotarskiego  nie  ma  instalacji  do  termicznego
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Niemniej jednak funkcjonujące
w  województwie małopolskim instalacje  w pełni pokrywają obecne i przyszłe potrzeby w
tym  zakresie.  Dla  pełnego  unieszkodliwienia  niebezpiecznych  odpadów  medycznych  i
weterynaryjnych  zakłada  się  wzmocnienie  działań  służb  inspekcyjnych  oraz  szkolenia  z
zakresu edukacji ekologicznej pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych.

Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej
były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości
(np. dachy). Według obowiązującego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy
do  właściciela  nieruchomości.  Często  wysokie  koszty transportu  i  unieszkodliwiania  tych
odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań
związanych z ich wymianą. W latach 2001 - 2003 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
finansowało  transport  i  unieszkodliwianie  tych  odpadów,  
z   Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatkowano na ten
cel kwotę około 300 000 złotych. 
Zaleca się wprowadzenie programu w mieście polegającego na:
• bezpiecznym usuwaniu odpadów azbestowych przez upoważnione do tego firmy
• deponowaniu  odpadów  azbestowych  na  wytypowanych  składowiskach:  w  Ujkowie

Starym lub w Tarnowie (Zakłady Azotowe),
• dofinansowaniu wymiany poryć dachowych wykonanych z eternitu 

Zinwentaryzowanie odpadów zawierających PCB
Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w
kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 roku. Problem PCB będzie rozwiązywany we
współpracy z szczeblem wojewódzkim i powiatowym.
W najbliższym czasie przewiduje się:
• Utworzenia  bazy  danych  o  urządzeniach  zawierających  PCB  i  weryfikacja  ich  na

podstawie danych z kontroli WIOŚ
• Likwidacja urządzeń zawierających PCB
• Kontrola  prawidłowego  oznakowania  urządzeń  zawierających  PCB  oraz  monitoring

procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB
• Kampania edukacyjno-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami

zawierającymi PCB.

45



Plan Gospodarki Odpadami Miasta Nowy Targ

3.3 Odpady z oczyszczalni ścieków

3.3.1 Stan aktualny

Do  sieci  kanalizacji  na  terenie  miasta  Nowy  Targ  przyłączone  jest  około  85%  posesji.
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 92,8 km. 

Oczyszczalnia ścieków 
Odbiorcą ścieków jest oczyszczalnia mechaniczno-chemiczno-biologiczna w Nowym Targu
przy ul. Polnej 51. Administratorem oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej jest Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu.
Oczyszczalnia posiada przepustowość projektowaną 21000 m3/dobę i obsługuje ponad 33 tys.
mieszkańców. Do oczyszczalni tej przyłączona jest sieć kanalizacji  Biały Dunajec – Nowy
Targ  obsługująca  również  inne  gminy  poza  miastem  Nowy  Targ.  Odbiornikiem
oczyszczonych ścieków jest rzeka Dunajec.

Oczyszczalnia posiada uregulowany stan prawny – pozwolenie  wodno-prawne,  decyzja nr
OS.III.IV.6811-2-41/2000 obowiązująca do 31.03.2010.

W oczyszczalni w Nowym Targu ścieki bytowe poddawane są mechaniczno - biologicznemu
oczyszczaniu. Dla ścieków chromowych przeznaczona jest chemiczna podczyszczania.

W roku 2003 ilość doprowadzonych do oczyszczalni ścieków wraz z wodami infiltracyjnymi i
opadowymi wynosiła 5 753 000 m3, w roku 2004  - 5 902 000 m3. Wszystkie doprowadzone
ścieki zostały oczyszczone:
• mechanicznie,
• mechaniczno-biologicznie,
• z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Charakterystyka ścieków
W tab. 3.18 zestawiono ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni
oraz odprowadzanych do odbiornika.

Tab. 3.18. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach w roku 2003

Wskaźnik
Ładunek w ściekach [kg/rok]

Dopływających do
oczyszczalni

Odprowadzanych
do odbiornika

BZT-5 2 846 009 44 298
ChZT 6 708 861 280 171
Zawiesina 4 234 208 93 199
Azot ogólny 396 957 72 488
Fosfor ogólny 73 638 3 452
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Tab. 3. 19. Jakość ścieków surowych i oczyszczonych w Oczyszczalni Ścieków w Nowym
Targu w roku 2004
Wskaźnik Jednostka I kwartał II kwartał III kwartał

Wlot Wylot Wlot Wylot Wlot Wylot 
BZT5 mgO2/dm3 461,8 6,8 636,3 8,1 678,6 8,7
CHZT mgO2/dm3 1255,3 59,2 1473,5 67,2 1798,0 65,3
Fosfor og. mgPog./dm3 11,62 0,41 10,10 0,44 12,90 0,62
Azot
amonowy

mgN-
NH4/dm3 27,3 15,7 25,9 7,1 26,0 2,1

Azot
ogólny

mgN-
Nog./dm3 94,9 21,5 70,3 11,7 108,5 11,0

Zawiesina
ogólna

mg/dm3

764,5 13,8 971,3 18,8 1366,0 21,6
Chrom
ogólny

mgCrog./dm3

wart.śr 10,06 0,46 11,5 0,31 14,6 0,41

Ścieki  dopływające  do  oczyszczalni  systemem  kanalizacji  cechują  się  bardzo  wysokim
ładunkiem zanieczyszczeń,  zwłaszcza  chromu i  zawiesiny ogólnej.  W przypadku ścieków
dowożonych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej.
Bowiem  ścieki  te  dowożone  są  z  terenów,  gdzie  zlokalizowane  są  zakłady garbarskie.  
W  dowożonych  ściekach  stwierdza  się  olbrzymie  ilości  ciężkich  tłuszczów,  gnojowicy,
środków  piorących,  zawiesin  z  owczym  włosiem,  a  przede  wszystkim  chromu.  Skład
chemiczny większości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi nie kwalifikuje się do
przyjęcia do unieszkodliwiania i neutralizacji w Oczyszczalni Ścieków w Nowym Targu. W
związku z powyższym faktem 7 lipca 2004 roku w MZWiK w Nowym Targu podjęto decyzję
o nie przyjmowaniu ścieków do Oczyszczalni nie spełniających wymaganych parametrów.

Odpady powstające w oczyszczalni
W wyniku pracy oczyszczalni wytwarzane są odpady: skratki, zawartość piaskowników, osad
nadmierny  i  osad  chromowy.  W  tab.  3.20.  zestawiono  ilości  poszczególnych  rodzajów
odpadów wytwarzanych od roku 2000.

Tab.3.  20. Ilość wytwarzanych osadów ściekowych, skratek i  zawartości  piaskowników w
oczyszczalni ścieków w Nowym Targu w poszczególnych latach
Lp. Rodzaj odpadu Ilość wytworzonych odpadów w poszczególnych latach [Mg]

2000 2001 2002 2003 2004
1. Skratki 78,2 67,0 95,8 273,6 145,0

2. Zawartość
piaskowników

60,0 57,0 69,6 182,5 70,3

3. Osad nadmierny 8700,0 9032,4 10671,0 11784,0 13163,0

4. Osad chromowy 104,5 67,2 55,2 100,0

W roku 2003 wytworzono łącznie niemal 12318 Mg odpadów, z czego aż ponad 95% stanowi
osad nadmierny. W roku 2004 wytworzono 13478 Mg, z  czego osad nadmierny stanowił
ponad 97%.
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Powstający  osad  nadmierny  jest  poddawany  badaniom  laboratoryjnym.  W  poniższych
tabelach  zestawiono  wyniki  analiz  laboratoryjnych  osadów  pochodzących  z  oczyszczalni
ścieków w Nowym Targu.

Tab. 3.21. Wyniki analiz fizyko - chemicznych nadmiernego osadu odwodnionego
Wskaźnik Jednostka Wartość I Wartość II
Uwodnienie % H2O 85,66 84,77
Sucha masa g s.m./kg 143,42

14,34 % 
152,27
(15,23 %)

Azot  ogólny
Kjeldahla

g N/kg s.m 74,5.
7,45 % s.m.

Fosfor ogólny g P/kg s.m. 17,9 
1,79 %s.m.

Magnez g Mg/kg s.m 2,73
0,27 %s.m.

Sód g Na/kg s.m. 1,05
Potas g K /kg s.m 5,12

0,51 %s.m.
Żelazo ogólne g Fe /kg s.m. 3,49
Mangan g Mn /kg s.m. 0,07

Tab. 3.22.  Zawartość metali ciężkich w nadmiernym odwodnionym osadzie
Metal Jednostka Wartość I Wartość II Wartość III Wartość IV
cynk mgZn/dm3 460 479,4 822 1120
miedź mgCu/dm3 49 58 65,7 862,5
ołów mgPb/dm3 41,8 45 59,1 250
chrom mgCr/dm3 11 435 18 910 20068,4 31 500
nikiel mgNi/dm3 18 34,9 37,3 72,2
kadm mgCd/dm3 3 6,97 13,1 14
rtęć mgHg/dm3 4,9

Zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków

Powstające skratki i zawartość piaskowników do roku 2002 były deponowane na składowisku
odpadów komunalnych w Nowym Targu przy ul.  Szaflarskiej, po zamknięciu składowiska
skratki  i  zawartość  piaskowników są  wywożone poza  Nowy Targ przez  firmę EMPOL z
Tylmanowej z przeznaczeniem do składowania.
Odpadem  powstającym  w  największych  ilościach  w  oczyszczalni  ścieków  jest  osad
nadmierny.  W  przeważającej  większości  osad  ten  zagospodarowywany  jest  w  instalacji
termicznej utylizacji osadu należącej do Oczyszczalni Ścieków. 
Osady chromowe wywożone były do Zakładów Chemicznych w Alwerni i tam poddawane
procesowi odzysku.

W tab. 3.23  zestawiono sposób zagospodarowania osadów od roku 2000
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Tab. 3. 23. Sposób zagospodarowania osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników od 2000 r.

Lp Rodzaj odpadu Sposób zagospodarowania odpadów [Mg]
2000 2001 2002 2003

1. Skratki 78,2 – deponowane na
składowisku w Nowym Targu 

78,2 – deponowane na
składowisku w Nowym Targu

95,8  – deponowane na
składowisku w Nowym Targu

273,6 – wywóz i
unieszkodliwianie przez
P.U.K”Empol”z Tylmanowej

2. Zawartość
piaskowników

60,0 – deponowane na
składowisku w Nowym Targu

57,0 – deponowane na
składowisku w Nowym Targu

69,6 – deponowane na
składowisku w Nowym Targu

182,5 – wywóz i
unieszkodliwianie przez
P.U.K”Empol”z Tylmanowej

3. Osad nadmierny  753,0 – wywóz i
unieszkodliwianie przez EKO
S.O.S. z Wysokiej
3900,0 – utylizacja termiczna
we własnym zakresie
4047,0 – składowany na
terenie OŚ w Nowym Targu

 363,1 – – wywóz i
unieszkodliwianie przez EKO
S.O.S. z Wysokiej
8669,3 – utylizacja termiczna
we własnym zakresie 

10671,0 – utylizacja
termicznie we własnym
zakresie

 140,0 – wywóz i
zagospodarowanie przez
„EKO-Projekt” z Pszczyny
 847,0 – wywóz i
zagospodarowanie przez
P.U.K”Empol”z Tylmanowej 
6752,0 – utylizacja termiczna
we własnym zakresie
4045,0 – czasowo
magazynowany na terenie OŚ
przed unieszkodliwianiem

4. Osad chromowy 104,5 – wywóz i odzysk przez
Z.Ch. „Alwernia”S.A. w
Alwerni

67,2 - wywóz i odzysk przez
Z.Ch. „Alwernia”S.A. w
Alwerni

55,2 - wywóz i odzysk przez
Z.Ch. „Alwernia”S.A. w
Alwerni

77,8 - wywóz i odzysk przez
Z.Ch. „Alwernia”S.A. w
Alwerni
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Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z oczyszczalni

Miejski  Zakład Wodociągów  i  Kanalizacji  włada  kilkoma  obiektami  przeznaczonymi  do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków:
1. instalacja termicznej utylizacji osadu nadmiernego 
2. składowisko lagun osadowych 
3. miejsce do czasowego gromadzenia osadów chromowych
4. miejsce do przejściowego magazynowania osadu nadmiernego

Instalacja termicznej utylizacji osadu nadmiernego
Na  terenie  oczyszczalni  ścieków  w  Nowym  Targu  znajduje  się  instalacja  do  termicznej
utylizacji osadu nadmiernego. Administratorem instalacji jest Miejski Zakład Wodociągów i
Kanalizacji (MZWiK ) w Nowym Targu, ul. Polna 51.
MZWiK Nowy Targ posiada decyzję Wojewody Małopolskiego znak ŚR.II.MA.6620-13-04 z
dnia 18 maja 2004r. które obejmuje:
• wytwarzanie odpadów,
• odzysk siarczanu żelazawego,
• unieszkodliwianie odpadów:

o Ustabilizowane osady ściekowe, kod 19 08 05, w ilości 12 000 Mg w ciągu roku,
o Żużle i popioły paleniskowe, 19 01 12, w ilości 600 Mg.

W instalacji termicznej utylizacji wykorzystuje się powstający w oczyszczalni osad nadmierny
do produkcji  energii.  Osad jest  suszony w suszarce  przeponowej,  a  następnie  wysuszony
granulat  osadu  jest  wykorzystywany  jako  paliwo  do  opalania  kotła  produkującego  parę
technologiczną  wykorzystywaną  w  procesie  suszenia.  Para  nie  ma  kontaktu  z  suszonym
osadem, a wysuszony osad jest sterylny.

Istniejąca instalacja do termicznej utylizacji osadu nadmiernego składa się z dwóch obiektów
kubaturowych mieszczących urządzenia techniczne i technologiczne.
Jeden z nich stanowi kontenerowa suszarnia osadu biologicznego COS 2 o wydajności 2m3/h,
w której znajduje się cienkowarstwowa suszarka osadu, zespół wykraplania ulotu i separacji
odorów,  zespół  odbioru  granulatu,  kocioł  parowy na  olej  opałowy z  zespołem dopalania
odorów (do celów rozruchowych) oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.
W drugim kontenerze znajduje się kotłownia parowo-wodna o mocy 1,8 MWt wykorzystująca
jako paliwo granulat suszonego osadu. Kotłownia produkuje parę technologiczną na potrzeby
suszarni. W jej skład wchodzą: kocioł parowy SKP 20S z paleniskiem na wysuszony granulat
o wydajności pary 2 Mg/h, zespół dopalania odorów, instalacja czyszczenia spalin FSL 300,
wymiennikownia ciepła para/woda dla wykorzystania nadwyżki energii do celów grzewczych,
instalacja  technologiczna  kotłowni,  automatyka  kontrolna  i  sterująca,  analizator  gazów
spalinowych do ciągłych pomiarów emisji, zespół kondycjonowania popiołu.
Uwodniony osad biologiczny z wirówek przy pomocy zamkniętego przenośnika ślimakowego
podawany jest do zbiornika o obj. 50 m3, w którym mieszany jest mechanicznie z osadem
magazynowanym dostarczanym kontenerami  transportowymi,  a  następnie,  po  uśrednieniu,
podawany  jest  do  suszarki  cienkowarstwowej  COS  2.  Wydzielone  w  zbiorniku  odory
dopalane są w płomienicy kotła parowego.
Suszenie  odbywa się  przeponowo przy pomocy gorącej pary w warunkach podciśnienia z
jednoczesna  sterylizacją  i  granulacja  suszonego  produktu.  Para  technologiczna  nie  ma
bezpośredniego kontaktu z osadem i jej czysty kondensat jest w całości zawracany do obiegu. 
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Odparowana w procesie suszenia para wodna wraz z  odorami jest  odsysana z suszarki do
zespołu wykraplania, z którego skropliny zawracane są do oczyszczalni ścieków. Gazy, które
nie uległy wykropleniu są separowane przez aparaturę, sprężane i podawane do spalenia w
kotle SKP 20S.
W wyniku suszenia otrzymuje się produkt o zawartości ok. 90% suchej masy odbierany przez
zespół odbioru granulatu, który kieruje go do komory wstępnej palnika wieloszczelinowego
kotła.
Uzyskany granulat po przebywaniu ok. 1 godz. w temperaturze 150-180oC jest sterylny i nie
stanowi zagrożenia bakteriologicznego, nie jest również źródłem odorów.
Wysuszony  osad  ma  wysoką  kaloryczność  i  stanowi  dobre  paliwo,  które  we  wstępnej
komorze  palnika  wieloszczelinowego  jest  podgrzewane,  odgazowywane  i  poddawane
pirolizie  w  temperaturze  800-900oC  i  kontrolowanym  niedoborze  tlenu.  Produkty  z
odgazowania  są  odsysane  przez  zespół  dopalacza,  a  następnie  podawane  do  przestrzeni
płomienicowej  kotła,  gdzie  ulegają  spaleniu.  Częściowo spirolizowany granulat  podawany
jest  do  komory  właściwej  palnika,  gdzie  następuje  jego  spalenie,  a  uzyskane  ciepło
wykorzystywane jest  do  produkcji  pary technologicznej,  która  podawana  jest  do płaszcza
suszarki CSO.
Konstrukcja  kotła  zapewnia  wymagany  przepisami  czas  2  s  przebywania  spalin  w
temperaturze  pow.  1000oC  z  kontrolowanym  nadmiarem  tlenu,  dzięki  czemu
unieszkodliwieniu ulegają wszystkie węglowodory, w tym dioksyny i furany.
Popiół  ze  spalonego  granulatu  jest  podawany  do  zespołu  kondycjonowania,  gdzie  po
schłodzeniu i zwilżeniu może być neutralizowany i zestalany spoiwem hydraulicznym.
Oczyszczanie spalin następuje w baterii cyklonów oraz fluidalnej stacji oczyszczania spalin w
trójfazowym złożu fluidalnym
W  roku  2004  podjęto  modernizację  instalacji,  która  polega  na  wyposażeniu  istniejących
urządzeń ochrony powietrza,  tj.  baterii  cyklonów i  fluidalnej  stacji  oczyszczania spalin  w
dodatkowe moduły filtracyjne – filtry workowe i  filtr  z  węglem aktywnym, dzięki  czemu
skuteczność odpylania wzrośnie do 99,9%. Instalacja zostanie ponadto uzupełniona o zespół
automatycznego załadunku i  automatycznego usuwania  popiołów i  pyłów oraz  zamknięty
układ obiegu pary rozprężonej celem odzysku kondensatu.

Zastosowanie  procesu  termicznej  utylizacji  osadu  nadmiarowego  pozwala  na  znaczną
redukcję ilości odpadów stałych procesie oczyszczania ścieków komunalnych (popiół stanowi
ok.  25%  masy  paliwa)  i  zmniejsza  zagrożenie  dla  środowiska  oraz  wydłuża  możliwość
składowania odpadów poprocesowych.

Pozostałością po procesie spalania jest popiół oraz pyły wytrącone w procesie oczyszczania
spalin.

Odpady stałe – popioły i pyły powstające w związku z działalnością instalacji są odbierane i
zamkniętymi  przenośnikami  ślimakowymi  mechanicznie  ładowane  oddzielnie  do  wózków
transportowych, a następnie przewożone do miejsca składowania – opróżnianych stopniowo
zbiorników  magazynowych  osadu.  MZWiK  posiada  decyzję  na  wytwarzanie  i
magazynowanie odpadów paleniskowych o kodzie 19 11 12..

Składowisko lagun osadowych 
Decyzją Wojewody Małopolskiego nr ŚR.II.MA.6614/60/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. obiekt
został  zakwalifikowany  jako  składowisko.  Ze  względu  na  fakt,  że  na  przeważającej
powierzchni  składowany  jest  osad  nadmierny,  w  dokumentach  funkcjonuje  nazwa
„składowisko lagun osadowych”. Docelowym jego przeznaczeniem jest składowanie żużli i
popiołów  paleniskowych  –  kod  19  01  12  powstałych  w  procesie  termicznej  utylizacji
ustabilizowanych komunalnych  osadów  ściekowych  –  kod  19  08  05.  W  jednej  komorze
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składowane  są  popioły  a  pięć  komór  służy  do  tymczasowego  magazynowania  osadu
nadmiernego.
Zgodnie z  decyzją – do 31.12.2005 roku składowisko ma być dostosowane do wymogów
ustawy o odpadach w zakresie:
• założenia i prowadzenia monitoringu;
• wykonania pasów zieleni izolującej;
• wykonania drenażu uniemożliwiającego dopływ wód powierzchniowych i podziemnych

do składowiska.
MZWiK posiada decyzję Wojewody Małopolskiego znak ŚR.EP.6624-9-04 z dnia 26 sierpnia
2004r. zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne. 
Na składowisku składowane są żużle i popioły paleniskowe powstające podczas eksploatacji
instalacji termicznej utylizacji osadu nadmiernego. Jako składowisko ww. odpadów stałych
wykorzystywane  są  zbiorniki  magazynowe,  w  których  do  tej  pory  deponowano  osad
nadmierny obecnie utylizowany w procesie termicznym. Ponieważ pozostałość po procesie
termicznym – żużle i popioły, stanowią ok. 25% masy wsadowej paliwa do kotła, istniejące
zbiorniki umożliwiają ich składowanie przez ponad 20 lat.

Miejsce do czasowego gromadzenia osadów chromowych 
Obiekt  nie  jest  składowiskiem  w  świetle  obowiązujących  przepisów  i  nie  podlega
obowiązkom  wynikającym  z  przepisów  o  eksploatacji  składowisk.  Na  podstawie
przeprowadzonego  przeglądu  ekologicznego  oraz  wizji  lokalnej  przeprowadzonej  przez
przedstawicieli Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie  ustalono,  że  jest  to  ”miejsce  magazynowania  odpadów”  –  pismo
ŚR.II.MA.6614/61/03 z dnia 15 grudnia 2003 roku. Jest to miejsce magazynowania:
• osadów zawierających chrom– kod 04 01 06 – osad pochodzi z oczyszczania zużytych

cieczy garbarskich kod 04 01 04 z własnej linii do chemicznego wytrącania chromu;
• skratek – kod 19 08 01;
• zawartości piaskowników – kod 19 08 02;
• ustabilizowany osad ściekowy (granulat po suszeniu o zawartości 90% s.m.) – kod 19 08

05.
Odpady te  nie  są  odpadami  niebezpiecznymi  i  pochodzą  z  mechaniczno  – biologicznego
oczyszczania ścieków komunalnych.

Miejsce do przejściowego magazynowania osadu nadmiernego
Przewidziana jest likwidacja nagromadzonego osadu i przywrócenia pierwotnej funkcji placu
„placu przeładunkowego osadu nadmiernego”.
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Charakterystyka przetworzonych osadów
Wykonano  badania  wysuszonych  i  granulowanych  osadów  pościekowych  pod  kątem
przydatności  do  celów  nawożeniowych.  W  tab.  3.24.  zestawiono  wyniki  analiz
laboratoryjnych

Tab. 3.24.  Wyniki analiz laboratoryjnych osadu granulowanego 
Wskaźnik Jednostka Wartość 
Odczyn obojętny pH 6,83 w H2O

6,58 w KCl
Przewodność
właściwa

µS/cm
2380

Zawartość  siarki
ogólnej S

%
0,747

Zawartość  węgla
organicznego C

%
37,87

zawartości  azotu
ogólnego N

%
6,58

stosunek C/N % 5,75
zawartość ogólna
sodu Na

%
0,332

zawartość ogólna
potasu K

%
0,596

zawartość ogólna
wapnia Ca

%
1,984

zawartość ogólna
magnezu Mg

%
0,389 %,

zawartość ogólna
żelaza Fe

%
0,878 %

Badane  osady  cechują  się  odczynem  obojętnym,  wysoka  zawartością  soli   mineralnych,
korzystnym  stosunkiem  węgla  do  azotu,  sprzyjającym  rozwojowi  mikroorganizmów
biorących udział w dalszych przemianach substancji organicznej i pochłaniających azot.
W tab.  3.25.   zestawiono  zawartość  metali  ciężkich  w badanym osadzie  w stosunku  do
wartości dopuszczalnych do stosowania w celach rolniczych

Tab. 3.25. Zawartość metali ciężkich w osadzie granulowanym w stosunku do wartości
dopuszczalnych
Metal Jednostka Badany osad Wartości

dopuszczalne
cynk mgZn/kg s.m 998,7 2500
miedź mgCu/ kg s.m 78,3 800
ołów mgPb/ kg s.m 49,9 500
nikiel mgNi/ kg s.m 8,6 100
kadm mgCd/ kg s.m 1,7 10
chrom mgCr/ kg s.m 18150 500
Zawartość chromu w osadach granulowanych jest niezwykle wysoka, chrom stanowi ponad
1,8 % suchej masy i przekracza dopuszczalne normy ponad 36-krotnie. W związku z tym
osady nie kwalifikują się do jakiegokolwiek wykorzystania.
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3.3.2 Prognozy do roku 2014

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa małopolskiego oraz dla powiatu nowotarskiego
w prognozie do roku 2014 zakłada dwukrotny przyrost masy osadów w stosunku do roku
2000 zarówno dla województwa małopolskiego jak i  dla powiatu nowotarskiego. Przyrost
masy osadów ściekowych wynikał będzie ze wzrostu stopnia skanalizowania miasta i gmin
sąsiednich, co będzie skutkowało większą ilością odprowadzanych ścieków.
Oczyszczalnia  ścieków w Nowym Targu jest  największym odbiorcą  ścieków w powiecie
nowotarskim i w tym obiekcie powstaje najwięcej osadów ściekowych. 

W  ramach  Programu  Ochrony  Zbiornika  Czorsztyńskiego  planowana  jest  kompleksowa
kanalizacja miejscowości  położonych powyżej i  wokół zbiornika. Projekt  obejmuje swoim
zasięgiem  miejscowości  zlokalizowane  na  przestrzeni  od  Kościeliska  po  Ochotnicę.
Realizacja  tego  przedsięwzięcia  będzie  odbywała  się  w  sektorze  publiczno  -  prywatnym.
Udziałowcem spółki będą wszystkie gminy zrzeszone w Programie.
 Jednakże  z  tego  programu  wyłączone  są  Zakopane  i  Nowy  Targ.  Gminy  skupione  w
Programie  zawarły porozumienie  i  otrzymały I transzę  środków z  Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości 19 mln EURO. Całkowity koszt inwestycji: kanalizacji,
budowa  nowych  i  rozbudowa  istniejących  oczyszczalni  ścieków  ocenia  się  na  100  mln
EURO.
Przystąpienie Nowego Targu do Programu Ochrony Zbiornika Czorsztyńskiego jest możliwe
na zasadach w ramach projektu ISPA obecnie Funduszu Spójności jest możliwe na zasadach
projektu grupowego. Jest  to jednak uzależnione od zgody Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.
z o.  o..  Negocjacje w tej  sprawie są kontynuowane ( na dzień przyjęcia planu gospodarki
odpadami). 
W przypadku rozbudowy kanalizacji  w Nowym Targu oraz  podłączenia nowo budowanej
sieci  kanalizacyjnej  innych  miejscowości  do  oczyszczalni  w  Nowym  Targu,  ciężar
zagospodarowania osadów ściekowych będzie spoczywał na Gminie Miasto Nowy Targ.
Zatem  należy  założyć  co  najmniej  dwukrotny  wzrost  ilości  osadu  nadmiernego  w
perspektywie do roku 2014. 
Ilość osadów chromowych zależeć  będzie  od kierunków rozwoju  przemysłu garbarskiego,
wobec obserwowanej  tendencji  utrzymywania się  produkcji  garbarskiej  na stały poziomie,
bądź wycofywania się z rynku niektórych firm garbarskich, nie przewiduje się znaczącego
wzrostu ilości osadów chromowych.

3.3.3 Cele i kierunki działań

Cele ekologiczne do 2014 roku

Najważniejszym celem w gospodarce odpadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków w
Nowym Targu jest zmniejszenie ich uciążliwości tj. zawartości chromu.
Dodatkowo za KPGO i WPGO w gospodarce osadowej przyjmuje się następujące  cele:
• Zmniejszenie stopnia składowania osadów ściekowych na składowiskach 
• Minimalizacja magazynowania osadów na oczyszczalniach ścieków.
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Kierunki  działań w gospodarce osadami ściekowymi

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, preferowanym kierunkiem postępowania z
osadami  ściekowymi  jest  ich  kompostowanie.  Warunkiem  kompostowania  osadów
ściekowych oraz ich wykorzystania w rolnictwie jest ich odpowiedni skład chemiczny i brak
zawartości  patogenów. Kolejnym preferowanym kierunkiem jest wykorzystanie osadów do
rekultywacji terenów zdegradowanych np. rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i
przemysłowych.  Deponowanie  osadów  na  składowiskach  odpadów  nie  jest  kierunkiem
zalecanym, lecz możliwym do stosowania.

Wytwarzane  osady  pochodzące  z  oczyszczalni  ścieków  w  Nowym  Targu  cechują  się
niezwykle wysoką zawartością chromu, co uniemożliwia ich jakiekolwiek zastosowanie do
celów rolniczych lub rekultywacyjnych.
W  związku  z  tym  dla  Nowego  Targu  przewiduje  się  jedynie  termiczny  sposób
unieszkodliwiania wytwarzanego osadu nadmiernego bądź jego składowanie.
W  przypadku  osadu  chromowego  możliwe  jest  prowadzenie  procesów  odzysku  lub
unieszkodliwiania tylko przez specjalistyczne firmy chemiczne.

Bardzo  wysoka  zawartość  chromu  w  osadach  ściekowych  wynika  z  jakości  ścieków
dostarczanych  do  oczyszczalni  ścieków  przez  zakłady garbarskie  i  futrzarskie,  w  sposób
bezpośredni  lub  pośrednio  poprzez  system  kanalizacyjny.  W  związku  z  tym  należy
bezwzględnie wprowadzić następujące działania:
• Kontrolowanie  ścieków  z  zakładów  kuśnierskich  i  garbarskich  dostarczanych  do

oczyszczalni
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu zobowiąże wszystkie zakłady
do wykonania opomiarowania przyłączy kanalizacyjnych (studzienka pomiarowa wraz z
przepływomierzem).  Proces  egzekwowania  tego  zobowiązania  rozpocznie  się  od
zakładów o dużym potencjale zanieczyszczeń. 
Zgodnie a art.. 10 pkt. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzenia ścieków (Dz. U. z 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zm.) koszt
wykonania opomiarowania spoczywać będzie na dostawcy ścieków. 

• Wprowadzanie  skutecznego  systemu kar  dla  zakładów niedotrzymujących parametrów
ścieków wprowadzonych do sytemu kanalizacyjnego lub  dowożonych do oczyszczalni
wozami asenizacyjnymi.
W chwili  obecnej  ścieki  garbarskie  niosą  tak  duży ładunek  zanieczyszczeń,  że  żaden
zakład  nie  dotrzymuje  parametrów  ścieków  wprowadzanych  do  miejskiej  kanalizacji
sanitarnej. Zgodnie z § 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002
r. (Dz. U. z 2002 nr 129 poz. 1108) w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców
ścieków  przemysłowych  oraz  warunków  wprowadzania  ścieków  do  urządzeń
kanalizacyjnych,  ścieki  z  kanalizacji  przemysłowej,  przed  ich  wprowadzeniem  do
urządzeń kanalizacyjnych, powinny być podczyszczane przez ich wytwórcę, tak aby nie
przekraczać dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych.
Wartości  tych  wskaźników  wymienione  są  w  załączniku  1  do  w/w  Rozporządzenia.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu nakaże zakładom garbarskim
i  kuśnierskim  podjęcie  działań  zmierzających  do  wykonania  niezbędnych  urządzeń
podczyszczających. Na te zakłady, które odprowadzają ścieki przemysłowe do kanalizacji
miejskiej  sanitarnej,  o  przekroczonych  stężeniach  zanieczyszczeń  zostaną  nałożone
dodatkowe  opłaty,  które  są  zawarte  w  projekcie  nowej  umowy  Miejskiego  Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji.

• Termin wykonania powyższych obowiązków wyznacza się na dzień 31 grudnia 2005r.
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4. Przyjęty system gospodarki odpadami 

4.1 Odpady komunalne

W przyjętym systemie zakłada się prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
w układzie ponadlokalnym. Wojewódzki i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada, że
początkowo  tj.  do  roku  2010  układ  ponadlokalny  będą  stanowiły  gminy  powiatu
nowotarskiego, a do roku 2014 wspólna gospodarka odpadami będzie prowadzona w układzie
powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego z wyjątkiem miasta Zakopane. 
W chwili  obecnej  budowana jest  sortownia  przez  firmę IB Sp.  z  o.o.,  przewiduje  się,  że
inwestycja  ta  będzie  rozbudowywana  o  kolejne  obiekty:  kompostownie  i  składowisko.
Przewiduje  się  powstanie  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  na  bazie  wymienionych
obiektów.

 

4.1.1 Bilans odpadów 

W  niniejszym  Planie  założono  poziomy  odzysku  odpadów  zgodnie  z  Krajowym  i
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Dyrektywa w sprawie  składowisk odpadów 1999/31/EC wymaga, aby ilość składowanych
odpadów  ulegających  biodegradacji  systematycznie  ograniczać,  stąd  w  roku  2004  można
będzie składować 69% wytworzonych odpadów biodegradowalnych, natomiast w roku 2014
już tylko 31%.
 
W  tab.  4.1.  przedstawiono  kalkulację  dotyczącą  planowanego  recyklingu  odpadów
ulegających biodegradacji. Jako odpady ulegające biodegradacji traktowane są:
• Domowe odpady organiczne.
• Odpady zielone.
• Odpady z opakowań papierowych.
• Papier nieopakowaniowy.

W  kalkulacji  o  ilości  odpadów  biodegradowalnych,  które  trzeba  poddać  dodatkowemu
recyklingowi przyjęto następujące założenia:
• 10%  domowych  odpadów  organicznych  będzie  zagospodarowywanych  we  własnym

zakresie,
• odpady  zielone  będą  zagospodarowywane  oddzielnie,  w  stosunku  od  20%  całości

odpadów zielonych w roku 2005, do 54% wytwarzanych odpadów zielonych w roku 2014 
• odpady  opakowaniowe  z  papieru  i  tektury  będą  poddawane  odzyskowi  zgodnie  z

wymaganymi poziomami odzysku od 38% w roku 2005 do 54 % w roku 2014
• ilość odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania wynosić będzie 69% w

roku 2005 do 31% w roku 2014.
Przy takich  założeniach,  ilość  odpadów organicznych,  które  należy poddać  dodatkowemu
recyklingowi w roku 2005 wynosić będzie 1022 Mg, w roku 2008 - 1406 Mg, w roku  2014
ilość ta wynosić już będzie 3407 Mg. 
Należy jednak zauważyć, że przyjęte za WPGO limity odzysku odpadów opakowaniowych są
bardzo wysokie i mogą być trudne do osiągnięcia, należy więc mieć świadomość, że ilość
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odpadów biodegradowalnych, które należy poddać odzyskowi poprzez kompostowanie może
być wyższa.

W tab. 4.2.  przedstawiono zakładany recykling odpadów opakowaniowych

Na  podstawie  przeprowadzonych  bilansów  określono  ilość  pozostałych  odpadów
komunalnych, które należy unieszkodliwić przez składowanie.

Przy  osiągnięciu  zakładanych  poziomów  odzysku  poszczególnych  strumieni  odpadów,
możliwe  jest  ograniczenie  pozostałych  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do
składowania w roku 2008 do około 75% wytwarzanych odpadów komunalnych, a w roku
2014 do 59 %.
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Tab.4.1. Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji  w poszczególnych latach [Mg/rok]

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wytworzone odpady ulegające
biodegradacji 6347,2 6543,0 6749,7 6963,9 7190,5 7426,7 7626,0 7838,7 8069,1 8309,8
Dopuszczalna ilość składowanych odpadów
ulegających biodegradacji 4189,2 4122,1 4049,8 4039,1 3954,8 3936,2 3508,0 3135,5 2662,8 2576,0
Ilość zagospodarowanych odpadów
zielonych 108,1 129,2 151,3 162,7 182,6 203,3 210,2 217,4 224,8 232,3
Ilość zagospodarowanych odpadów
opakowaniowych 703,8 773,6 889,5 1017,6 1114,3 1219,2 1333,5 1458,0 1594,4 1741,8
Ilość domowych odpadów organicznych
zagospodarowanych we własnym zakresie 324,0 328,6 333,3 338,0 342,7 347,4 348,7 350,0 351,5 352,8
Dodatkowy konieczny recykling
odpadów ulegających biodegradacji 1022,2 1189,5 1325,8 1406,5 1596,1 1720,6 2225,6 2677,8 3235,6 3406,9
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Tab. 4.2.  Planowany recykling odpadów opakowaniowych [Mg/rok]
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tworzywa sztuczne 128,4 144,7 162,7 198,2 238,2 273,6 303,2 346,1 382,6 422,3
Papier i tektura 703,8 792,0 889,5 996,4 1114,3 1219,2 1333,5 1486,1 1624,4 1774,0
Szkło 23,7 26,1 27,8 31,2 35,7 39,6 41,0 43,4 44,9 46,5
Metale 198,6 214,3 224,1 247,0 277,4 301,9 313,6 332,7 345,5 358,5
Opakowania wielomateriałowe 30,9 35,2 41,9 51,7 65,1 77,6 86,0 98,1 108,5 119,7
Razem opakowania 1085,5 1212,3 1345,9 1524,6 1730,7 1911,9 2077,3 2306,4 2505,9 2721,1

Tab.4.3. Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, i niebezpiecznych [Mg/rok]
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Odpady wielkogabarytowe 147,2 156,6 174,8 237,0 299,7 354,1 364,4 374,8 385,4 396,0
Odpady budowlane 294,4 331,7 392,2 563,3 754,6 944,0 1035,5 1135,1 1244,2 1362,3
Odpady niebezpieczne 20,4 21,5 22,6 32,0 41,5 52,0 53,3 54,6 55,9 57,1

Tab.  4.4 . Ilość pozostałych odpadów komunalnych przeznaczona do składowania [Mg/rok]
Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ilość wytworzonych odpadów
komunalnych 15854,9 16287,7 16748,9 17229,8 17742,4 18280,0 18780,0 19317,6 19904,1 20520,9
Ilość odpadów pozostałych
przeznaczonych do składowania 12853,2 12918,4 13002,9 12965,7 12794,5 12746,7 12465,0 12201,7 11900,7 11992,4
% wytworzonych 81,1% 79,3% 77,6% 75,3% 72,1% 69,7% 66,4% 63,2% 59,8% 58,4%
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4.1.2 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów

Minimalizacja  ilości  wytwarzanych  odpadów  jest  priorytetem  w  polityce  gospodarki
odpadami.  
W  celu  zachęty  mieszkańców  do  redukowania  ilości  produkowanych  odpadów  stosować
należy następujące działania:
• Edukacja  społeczna:  w  systemie  nauczania,  począwszy  od  zajęć  w  szkołach

podstawowych i gimnazjach,
• za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa),
• za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp.
Działania powinny mieć charakter informacyjno – edukacyjny. Poza przekazywaniem treści
edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) należy informować np. o ilości zebranych
odpadów  niebezpiecznych,  miejscach  i  sposobach  zbierania  selektywnego  odpadów,
terminów odbioru, oznakowań umieszczanych na opakowaniach.
W ramach prowadzonej edukacji należy np. zachęcać mieszkańców do kupowania towarów
w  opakowaniach  wielokrotnego  użytku  oraz  w  opakowaniach  ulegających  biodegradacji,
rezygnacji  z  przedmiotów  jednorazowego  użytku,  wykorzystywania  mniej  toksycznych
produktów (np. farb i lakierów) itp.
Istotne  będzie  także  zachęcanie  mieszkańców  do  kompostowania  frakcji  odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji we własnym zakresie. 

4.1.3 Zbieranie i transport odpadów

Gromadzenie  odpadów  w  miejscu  powstawania  stanowi  pierwsze  ogniwo  systemu  ich
usuwania  i  unieszkodliwiania.  Usuwanie  odpadów  z  mieszkań  oraz  sposób  ich
przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny
w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. 
Na terenie miasta Nowy Targ zbieraniem i transportem odpadów komunalnych zajmują się
następujące podmioty:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOR w Tylmanowej 
• IB sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej w Białym Dunajcu,
• Firma Usługowa ANTER w Nowym Targu, 
• A.S.A. Eko Polska sp. z o.o. w Katowicach.
Do przedsiębiorstw,  które posiadają stosowne zezwolenia  na  zbiórkę  i  transport  odpadów
należą:
• P.P.H.U. „Novimpex” w Sękowej
• Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Komunalne „TESCO” sp. z o. o. w Zakopanem

Selektywna zbiórka odpadów jest warunkiem koniecznym, którego zastosowanie umożliwia
późniejszy recykling lub odzysk zebranych odpadów. Wprowadzenie skutecznego systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest jednym z najważniejszych zadań, przed jakim
stoi miasto Nowy Targ. Bowiem osiągnięcie założonych celów w gospodarce odpadami –
dotrzymanie  limitów  odzysku  i  ograniczenie  ilości  składowanych  odpadów,  będzie
niemożliwie bez sprawnie funkcjonującego systemu selektywnego zbierania odpadów. 
Selektywna  zbiórka  powinna  obejmować  podstawowe  surowce  wtórne,  w  tym  odpady
opakowaniowe:
• makulaturę,
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• szkło,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe.

Proponuje się, aby selektywna zbiórka wymienionych frakcji odpadów była realizowana „u
źródła”, bezpośrednio przez gospodarstwa domowe oraz w systemie kompletów kolorowych
pojemników. Odpady będą zbierane do kolorowych worków przeznaczonych na poszczególne
rodzaje surowców wtórnych w zabudowie jednorodzinnej. Worki będą odbierane przez firmę
wywożącą odpady w określonym dniu np. 1 raz w ciągu miesiąca. Istotne jest  zachęcanie
mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki. Najskuteczniejszym bodźcem są zachęty
finansowe. W związku z tym proponuje się, aby wydzielone surowce wtórne w workach były
odbierane  nieodpłatnie,  a  mieszkańcy  ponosili  opłaty  jedynie  za  wywóz  odpadów
niesegregowanych. Przewiduje się dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów przez gminę
poprzez nieodpłatne zaopatrywanie mieszkańców w worki przeznaczone na surowce wtórne.
Selektywna zbiórka odpadów będzie się także odbywać w punktach selektywnego zbierania
odpadów,  gdzie  surowce  wtórne  zbierane  będą  do  specjalnych  kolorowych  pojemników,
przeznaczonych na surowce wtórne, rozstawionych na terenie miasta, w miejscach o dużym
nasileniu ruchu mieszkańców lub o dużej gęstości zaludnienia. 
Uzupełnieniem tak prowadzonej zbiórki mogłyby być konkursy recyklingowi prowadzone w
szkołach. Proponuje się zintensyfikowanie selektywnej zbiórki w szkołach. 

Jak  wykazały  dotychczasowe  analizy,  zagospodarowanie  odpadów  ulegających
biodegradacji  we własnym zakresie  zmniejsza  ich  ilość  w ogólnym strumieniu  odpadów
komunalnych.  Na  terenie  Nowego  Targu,  w  części  miasta  z  zabudową  jednorodzinną,
możliwe  jest  kompostowanie  bioodpadów we własnym zakresie.  Na pozostałym obszarze
miasta: w centrum oraz na terenach o zabudowie blokowej należy stopniowo wprowadzać
selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji. Bioodpady należy także pozyskiwać
selektywnie z placów targowych i hurtowni owocowo- warzywnych. Ważne jest również, aby
odpady  z  pielęgnacji  terenów  zielonych,  utrzymywanych  przez  miasto  trafiały  do
kompostowania,  a  nie  do  odpadów  niesegregowanych.  Należy  pamiętać,  że  odpady
biodegradowalne  z  zabudowy  wielorodzinnej  powinny  być  zbierane  do  specjalnie
skonstruowanych pojemników,  w których zapewniono dostęp  powietrza  do odpadów oraz
możliwość gromadzenia się odcieków na dnie pojemnika.  W przeciwnym wypadku odpady
organiczne powinny być zbierane z dużą częstotliwością (przynajmniej raz w tygodniu), aby
zapobiec zagniwaniu odpadów i wydzielaniu się nieprzyjemnych odorów.

Oprócz podstawowych surowców wtórnych (makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali)
zbiórką będą objęte:
• odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane, 
• odpady niebezpieczne. 

Do zbierania odpadów wielkogabarytowych stosowane będzie:
• Dostarczanie sprzętu do gminnego punktu gromadzenia odpadów własnym transportem
• Okresowe odbieranie na podstawie umów zawartych z odbiorcami odpadów, w ramach

akcji organizowanych np. 2 razy w roku
• System  wymienny  polegający  na  wymianie  przestarzałego  sprzętu  w  zamian  za

egzemplarz nowej generacji realizowany przez jednostki handlowe.
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Zbieraniem i transportem  odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się
będą:
• Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące

prace remontowe. 
• Specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów.
Zobowiązuje się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (kontenerach)
posegregowane  odpady budowlane.  Pozwoli  to  na  selektywne wywożenie  ich  do  zakładu
zagospodarowania odpadów.

Przy zbieraniu  odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych
zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
• Zbieranie poprzez sieć handlową.
• Zbieranie w punkcie zbiórki odpadów m.in. niebezpiecznych. 
• Regularny odbiór  odpadów przez  specjalny pojazd  (Mobilny Punkt  Zbiórki  Odpadów

Niebezpiecznych).  Do tego celu  stosowane będą  specjalne  samochody z  pojemnikami
objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku). Pojazd
obsługiwać będzie obszar należący do ZZO.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych poprzez sieć handlową
Przewiduje  się,  aby  jednostki  handlowe  oferujące  sprzedaż  produktów  niebezpiecznych,
przyjmowała powstałe z tych produktów odpady niebezpieczne. Przewiduje się następujący
sposób organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych:
• w aptekach będą zbierane przeterminowane leki,
• w sklepach ogrodniczych – pestycydy i opakowania po środkach ochrony roślin,
• w sklepach ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym – baterie,
• w warsztatach i stacjach obsługi pojazdów – oleje i inne płyny eksploatacyjne,
• w sklepach z farbami i rozpuszczalnikami – farby, lakiery, rozpuszczalniki.
Jednostki  komunalne  zawierają  umowy  z  różnymi  placówkami  handlowymi  w  zakresie
przyjmowania  i  przechowywania  różnych  rodzajów  odpadów  niebezpiecznych.  Specjalny
pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.
Dodatkowo proponuje się zorganizowanie zbiórki baterii w szkołach.

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
Przewiduje się powstanie  punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych przy budowanej sortowni
odpadów tj. przy planowanym ZZO. Proponuje się, aby w powstałym punkcie zbierane były
odpady niebezpieczne pochodzące z odpadów komunalnych, a także odpady pochodzące z
okolicznych  zakładów  garbarskich.  Proponuje  się,  aby odpady pochodzenia  komunalnego
przyjmowane  były  bezpłatnie,  natomiast  od  właścicieli  odpadów  garbarskich  pobierane
byłyby opłaty. Zaleca się aby opłaty nie były zbyt wygórowane, w cenie porównywalnej do
odbioru  zmieszanych odpadów komunalnych. W przypadku zbyt wysokiej ceny odpady te
będą trafiać do strumienia odpadów komunalnych.
W punkcie zbiórki będą zbierane następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzenia
komunalnego:
• farby, lakiery, 
• świetlówki, 
• baterie, 
• chemikalia, 
• pestycydy itd. 
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Do gromadzenia  odpadów niebezpiecznych muszą  być zapewnione  odpowiednie warunki:
szczelne nieprzepuszczalne podłoże, osobne pojemniki przeznaczone na poszczególne rodzaje
odpadów, zabudowana i zadaszona hala.
Przewiduje  się  powstanie  osobnej  hali  przeznaczonej  do  gromadzenia  odpadów
pogarbarskich.  Poszczególne  rodzaje  tych  odpadów  będą  gromadzone  w  osobnych
kontenerach.

Proponuje się także, aby do punktu zbiórki odpadów mieszkańcy mogli oddawać:
• odpady budowlane,
• odpady wielkogabarytowe, 
• surowce wtórne.

4.1.4 Odzysk i zagospodarowanie

Pozyskane w wyniku selektywnej zbiórki surowce wtórne kierowane będą na linię sortowni,
gdzie będą doczyszczane i konfekcjonowane (odpady opakowaniowe, surowce wtórne –
papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło). Stąd kierowane będą do specjalistycznych
instalacji odzysku: papierni, hut szkła, hut metali, zakładów przerobu tworzyw sztucznych.

Realizacja  zadań  w  zakresie  odzysku  i  zagospodarowania  odpadów  ulegających
biodegradacji polegać będzie przede wszystkim na:
• kompostowaniu  bio-odpadów  zbieranych  selektywnie  w  zabudowie  zwartej,  odpadów

pochodzących  z  pielęgnacji  terenów  zielonych,  odpadów  organicznych  z  placów
targowych i hurtowni owocowo-warzywnych,

• popularyzacji kompostowania we własnym zakresie w zabudowie jednorodzinnej.
Zakłada się, że około 10% domowych odpadów organicznych będzie zagospodarowywana we
własnym zakresie przez mieszkańców. 

Zebrane odpady wielkogabarytowe będą demontowane na stanowiskach znajdujących się na
terenie  ZZO.  Wydzielone  surowce  wtórne  (głównie  metale)  będą  sprzedawane,  natomiast
odpady  niebezpieczne  (baterie,  akumulatory  małogabarytowe,  kondensatory,  instalacje
zawierające oleje i freony) będą kierowane do unieszkodliwiania. 

Odzysk  i  zagospodarowanie  odpadów  budowlanych będzie  od  bywać  się  zakładzie
usytuowanym w pobliżu  lub  na  terenie  ZZO. Zakład  ten  wyposażony będzie  w  linię  do
przekształcania  gruzu  budowlanego  (kruszarki,  przesiewacze  wibracyjne)  i  doczyszczanie
dowiezionych odpadów budowlanych.  Otrzymany materiał  będzie  wykorzystany do  celów
budowlanych oraz do rekultywacji składowiska.

Odpady  niebezpieczne wytwarzane  w  grupie  odpadów  komunalnych  rozwożone  będą  z
miejsc  zbierania  i  tymczasowego  magazynowania  do  odbiorców  zajmujących  się  ich
unieszkodliwieniem. 
Aktualnie  w Polsce istnieje  wystarczająca ilość  zakładów unieszkodliwiających większość
odpadów niebezpiecznych. 

Pozostałe odpady komunalne będą kierowane na składowisko przy ZZO.
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4.2 Odpady z sektora gospodarczego

Odpady z przemysłu 
Powstające  odpady  w  zakładach  przemysłowych  będą  zagospodarowywane  stosownie  do
posiadanych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. We wszystkich przedsiębiorstwach
obowiązuje  hierarchia  postępowania  z  odpadami,  która  w  pierwszej  kolejności  nakazuje
unikania powstawania odpadów, kolejno: odzysk, unieszkodliwiania, a gdy to jest niemożliwe
dopuszczenie do składowania.
Za prawidłową gospodarkę  tymi odpadami  zgodną z  hierarchią  postępowania  z  odpadami
będą odpowiedzialni przedsiębiorcy. 
Należy dążyć do maksymalnego gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
Wszystkie  powstające  odpady  w  zakładach  kuśnierskich  i  garbarskich  powinny  być
zewidencjonowane  i  objęte  systemem  zorganizowanej  zbiórki.  Zobowiązuje  się  zakłady
prowadzące  działalność  w  branży  futrzarskiej  i  garbarskiej  do  posiadania  umów  ze
specjalistycznymi firmami na wywóz odpadów poprodukcyjnych.
Alternatywnym rozwiązaniem będzie magazynowanie zebranych odpadów w ZZO i stamtąd
przekazywanie  ich   do  unieszkodliwienia  do  specjalistycznych  instalacji  posiadających
stosowne zezwolenia.. 
Odpady  ciekłe  –  brzeczka  garbująca,  będzie  kierowana  wyłącznie  do  podczyszczalni
chemicznej  w  oczyszczalni  ścieków  w  Nowym  Targu,  natomiast  nie  będzie  możliwe
kierowanie  odpadów  z  zakładów  kuśniersko  –  futrzarskich  i  garbarni  bezpośrednio  do
kanalizacji.

Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady specyficzne z jednostek służby zdrowia i punktów weterynaryjnych będą odbierane
specjalistycznym  transportem  i  przekazywane  do  termicznego  unieszkodliwienia  np.  do
Termicznego Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych  w Krakowie.
Zaleca  się  organizację  przeterminowanych  leków  w  aptekach  i  stamtąd  kierowanie  ich
bezpośrednio do unieszkodliwiania, lub do magazynowania w ZZO.
 
Odpady azbestowe
Odpady pochodzące z wymiany dachów eternitowych będą odbierane przez specjalistyczne
firmy  posiadające  stosowne  zezwolenia  i  kierowane  do  składowania  na  odpowiednich
obiektach w województwie małopolskim:
• składowisko w Ujkowie Starym
• składowisko Zakładów Azotowych w Tarnowie.
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4.3 Zakład Zagospodarowania Odpadów - ZZO

Zebrane odpady komunalne kierowane będą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO).
Zakład będzie spełniał funkcję ponadlokalną, co spowoduje lepsze wykorzystanie oraz obniży
jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. W ramach ZZO przewiduje się: 
• sortownię odpadów
• kompostownię, 
• pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych, 
• pomieszczenie  (halę)  do  magazynowania  odpadów  kuśnierskich  i  garbarskich

(opcjonalnie),
• miejsce do magazynowania odpadów budowlanych oraz linię do ich odzysku, 
• linię do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych,
• składowisko pozostałych odpadów komunalnych.

Wyboru obszarów obsługiwanych przez poszczególne Zakłady Zagospodarowania Odpadów
dokonano w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
WPGO zakłada, że planowany ZZO będzie miał charakter ponadgminny i będzie obsługiwał: 
• do roku 2010 –– gminy powiatu nowotarskiego – obszar nr 8
• do roku 2014 – powiat nowotarski i tatrzański – obszar nr 5
Granice obszarów 8 i 5 pokazano odpowiednio na rysunkach 3.1. i 3.2.

Dnia 1 października 2004 roku została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy gminami:
• miasto Nowy Targ,
• gmina Nowy Targ,
• Czarny Dunajec,
• Raba Wyżna, 
• Bukowina Tatrzańska,
• Szaflary,
• Łasze Niżne,
• Czorsztyn,
• Krościenko nad Dunajcem,
• Biały Dunajec,
• Jordanów,
a firmą IB Sp. z o.o. w siedzibą w Białym Dunajcu.
Wymienione gminy są współwłaścicielami terenu „Na Czerwonym” o powierzchni 2, 37 ha,
oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ew. nr. 19366, opisana w księdze wieczystej
nr 82098. Teren został wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie sortowni odpadów
wybudowanej  przez  firmę  IB  Sp.  z  o.o.   Dodatkowo  wyrażono  zgodę  na  posadowienie
obiektów  i  urządzeń  służących  do  kompostowania  odpadów.  Przy  czym  wykluczono
możliwość prowadzenia odzysku i  unieszkodliwiania odpadów pochodzących spoza terenu
powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.
Umowa została zawarta na okres 3 lat do dnia 30 września 2007 roku.

Przedstawiona  umowa,  a  także  sortownia  odpadów  stanowią  zaczątek  Zakładu
Zagospodarowania  Odpadów,  który  będzie  obsługiwał  gminy  wyłącznie  wymienione  w
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umowie.  Przewiduje  się  powstanie  dalszych  obiektów  służących  odzyskowi  i
unieszkodliwianiu odpadów. W pierwszej kolejności powstanie:
• kompostownia,
• składowisko odpadów.
W późniejszym terminie zaleca się wybudowanie:
• pomieszczeń do magazynowania odpadów niebezpiecznych,
• hali do gromadzenia odpadów kuśnierskich i garbarskich,
• linii do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych,
• zakładu odzysku odpadów budowlanych.
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5. Harmonogram realizacji przedsięwzięć, zadania strategiczne

Harmonogram realizacji przedsięwzięć wynika z celów przyjętych w gospodarce odpadami w
poprzednich punktach

5.1 Harmonogram realizacji przedsięwzięć krótkookresowych 2005 
– 2008

1. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 
• papieru i tektury, 

• szkła,

• tworzyw sztucznych,
• metali,

• opakowań wielomateriałowych.

2. Wprowadzenie systemu zbiórki i skierowanie do odzysku:
• odpadów wielkogabarytowych,

• odpadów budowlanych,
• odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych).

3. Promowanie kompostowania we własnym zakresie w zabudowie jednorodzinnej
4. Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.
5. Osiągnięcie  w  roku  2008  zakładanych  limitów  odzysku  i  recyklingu  poszczególnych

rodzajów odpadów wg punktu 3.1.1.3
6. Przystąpienie  do  organizacji  i  budowy  ponadlokalnego  Zakładu  Zagospodarowania

Odpadów w ramach powiatu nowotarskiego.
W ramach ZZO przewiduje się:

• sortownię odpadów, 
• kompostownię, 
• magazyn odpadów niebezpiecznych, 
• pomieszczenie (halę) do magazynowania odpadów kuśnierskich i garbarskich,
• miejsce do magazynowania odpadów budowlanych oraz linię do ich odzysku, 
• linię do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych,
• składowisko pozostałych odpadów komunalnych.

7. Ograniczenie  składowania  odpadów komunalnych -  przeznaczenie  do deponowania  na
składowisku nie więcej niż 81% wytworzonych odpadów komunalnych.

8. Zagospodarowanie powstających osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków poprzez:
• termiczną utylizację osadu nadmiernego; 
• przekazywanie osadów chromowych do wyspecjalizowanych firm.

9. Monitoring rekultywowanego składowiska w przy ul Szaflarskiej.
10. Likwidacja dzikich wysypisk.
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11. Wprowadzanie bezodpadowych i  mało odpadowych technologii  produkcji  w zakładach
produkcyjnych. 

12. Uporządkowanie gospodarki odpadami kuśnierskimi i garbarskimi
13. Kontrolowanie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
14. Wprowadzenie systemu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

5.2 Zadania strategiczne długookresowe do roku 2014

1. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 
• papieru i tektury, 

• szkła, 

• tworzyw sztucznych, 

• metali, 

• opakowań wielomateriałowych.

2. Rozwój systemu zbiórki i odzysku:
• odpadów wielkogabarytowych, 

• odpadów budowlanych, 
• odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych).

3. Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.
4. Osiągnięcie  w  roku  2014  zakładanych  limitów  odzysku  i  recyklingu  poszczególnych

rodzajów odpadów wg punktu 3.1.1.3.
5. Kontynuacja  budowy  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  na  zasadach  partnerstwa

publiczno - prywatnego
6. Dalsze ograniczenie składowania odpadów komunalnych - przeznaczenie do deponowania

na składowisku nie więcej niż 57 % wytworzonych odpadów komunalnych. 
7. Zagospodarowanie powstających osadów ściekowych poprzez termiczną utylizację osadu

nadmiernego i przekazywanie osadów chromowych specjalistycznym firmom.
8. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Szaflarskiej.
9. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów.
10. Rozwój  bezodpadowych  i  mało  odpadowych  technologii  produkcji,  maksymalizacja

gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych.
11. Kontrolowanie gospodarki odpadami kuśnierskimi i garbarskimi
12. Kontrolowanie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
13. Rozwój systemu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
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6. Koszty związane z realizacją planu gospodarki odpadami i
możliwości finansowania

Niezbędne  dla  realizacji  założonych  działań  koszty  wyliczono  na  podstawie  kosztów
jednostkowych  w  przeliczeniu  na  1  mieszkańca  i  na  1  Mg  wytworzonych  odpadów
komunalnych  zamieszczonych  w Krajowym Planie  Gospodarki  Odpadami.  Uwzględniono
także  oszacowanie  nakładów  finansowych  niezbędnych  do  realizacji  Zakładu
Zagospodarowania  Odpadów  obsługującego  powiat  nowotarski,  dokonanych  w
Wojewódzkim  Planie  Gospodarki  Odpadami  oraz  w  Powiatowym  Planie  Gospodarki
Odpadami.

6.1 Koszty inwestycyjne

Na  podstawie  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  Nowotarskiego  dokonano
oszacowania kosztów inwestycyjnych przypadających na Miasto  Nowy Targ w związku z
realizacją  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  obsługującego  obszar  powiatu
nowotarskiego. Udział w kosztach wysokości 18,5 % ustalono na postawie stosunku liczby
ludności gminy do ilości osób zamieszkujących powiat nowotarski.

W tab.  6.1.  zestawiono  koszty inwestycyjne,  w  tym koszty partycypacji  przypadające  na
Miasto Nowy Targ przy realizacji ZZO dla powiatu nowotarskiego, w latach 2006-2008, w
tabeli 6.2. koszty działań inwestycyjnych w latach 2009-2014.

Tab. 6.1. Koszty działań inwestycyjnych w gospodarce odpadami w latach 2006-2008

Lp Opis przedsięwzięcia Szacunkowe koszty w  PLN Potencjalne źródła
finansowania

2006 2007 2008
1. Budowa kompostowni

(partycypacja)
 

400 000     400 000 300 000 Środki inwestorów fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE, 

2. Budowa punktu zbiórki
odpadów niebezpiecznych

30 000  40 000 40 000 Środki własne UM, Środki
inwestorów, fundusze
ekologiczne

3. Budowa punktu zbiórki
odpadów garbarskich
 

30 000 30 000 20 000 Środki inwestorów, fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE

4. Budowa zakładu odzysku
odpadów budowlanych
(partycypacja)  

55 000 55 000 55 000 Środki inwestorów, fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE

5. Budowa zakładu
demontażu i odzysku
odpadów wielkoga-
barytowych (partycypacja)

25 000 75 000 25 000 Środki inwestorów, fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE

6. Budowa nowoczesnego
składowiska odpadów
komunalnych
(partycypacja)

400 000 Środki inwestorów, fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE
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Razem (w zł) 540 000 600 000 840 000
Łącznie (w zł) 1 980 000

Według  informacji  inwestora  nakłady inwestycyjne  w kwocie  12  mln  PLN na  sortownię
odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zostały już poczynione.

W  Powiatowym Planie  Gospodarki  Odpadami  w  zestawieniu  kosztów  inwestycyjnych  w
gospodarce odpadami nie uwzględniono budowy nowego składowiska odpadów komunalnych
dla Powiatu Nowotarskiego. 
Koszty budowy składowiska uzależnione są ściśle od jego projektowanej przepustowości tzn.
ilości odpadów, które należy przyjąć do składowania w ciągu roku. W Powiatowym Planie
Gospodarki  Odpadami  brak  jest  oszacowania  ilości  odpadów,  które  należy  poddać
składowaniu.  Obliczono jedynie całkowity strumień  powstających odpadów komunalnych,
który w roku 2006  będzie wynosił  59123 Mg, a w roku 2014 - 69571 Mg. 
Do oszacowania potrzebnej  pojemności  składowiska  przyjęto że nie  wszystkie  powstające
odpady komunalne będą poddawane składowaniu: odzysk surowców wtórnych – sortownia,
kompostowanie frakcji biodegradowalnej – kompostowania, odzysk odpadów budowlanych i
wielkogabarytowych.  Dlatego  też  przepustowość  składowiska  dla  Powiatu  Nowotarskiego
oszacowano  na  50-60  tys.  Mg odpadów rocznie.  Przy takiej  przepustowości  składowiska
koszt jego budowy wynosił będzie około 8,5 mln zł. Przy czym minimalny czas eksploatacji
takiego składowiska wynosił będzie 10 lat.
Zakładając że udział  gminy w finansowaniu budowy nowego składowiska  będzie  wynosił
18,5 % proporcjonalnie do ilości mieszkańców gminy w stosunku do liczny mieszkańców
powiatu,  koszt  budowy  składowiska  przypadający  na  gminę  Miasto  Nowy  Targ  będzie
wynosił 1,6 mln zł.
Założono,  ze  budowa  składowiska  rozpocznie  się  w  roku  2008,  dlatego  tez  na  ten  rok
przewidziano kwotę 400 tys. zł. Finansowanie pozostałej części inwestycji w kwocie 1,2 mln
zł przewidziano na lata 2009 – 2014.

Tab. 6.2. Koszty działań inwestycyjnych w gospodarce odpadami w latach 2009-2014
Lp.

Opis przedsięwzięcia Szacunkowe
koszty w  PLN

Potencjalne źródła
finansowania

1. Kontynuacja budowy kompostowni
(partycypacja)
 

300 000 Środki inwestorów fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE, 

2. Kontynuacja budowy punktu zbiórki
odpadów niebezpiecznych 

40 000 Środki własne UM, Środki
inwestorów, fundusze
ekologiczne

3. Kontynuacja budowy punktu zbiórki
odpadów garbarskich
 

20 000 Środki inwestorów, fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE

4. Kontynuacja budowy zakładu odzysku
odpadów budowlanych (partycypacja)  

40 000 Środki inwestorów, fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE
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5. Kontynuacja budowy zakładu
demontażu i odzysku odpadów
wielkogabarytowych (partycypacja)

20 000 Środki inwestorów, fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE

6. Kontynuacja budowy nowoczesnego
składowiska odpadów komunalnych
(partycypacja)

1 200 000
Środki inwestorów, fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE

7. Rozbudowa instalacji do utylizacji
osadu nadmiernego 3 000 000

Środki inwestorów, fundusze
ekologiczne, fundusze
strukturalne UE

Razem (w zł) 4 620 000

6.2 Koszty działań nieinwestycyjnych

Oprócz  wymienionych  w  powyższych  punktach  kosztów  inwestycyjnych  systemowa
gospodarka odpadami wymaga prowadzenia działań nieinwestycyjnych, zestawionych w tab.
6.3.

Tab. 6.3. Zestawienie i koszt działań nieinwestycyjnych w gospodarce odpadami na lata 2004
– 2008

Lp. Opis
przedsięwzięcia

Szacunkowe koszty w  PLN

2004 2005 2006 2007 2008

Potencjalne
źródła

finansowania
1. Opracowanie

gminnego planu
gospodarki odpadami

16 000 11 000 Środki własne

2 Edukacja
ekologiczna

15 000 15 000 15 000 20 000 20 000 Środki własne,
gminny fundusz
ochrony
środowiska

3. Monitoring  i
bieżące utrzymanie
zrekultywowanego
składowiska 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Środki własne,
gminny fundusz
ochrony
środowiska

4. Likwidacja dzikich
wysypisk

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Środki własne,
gminny fundusz
ochrony
środowiska

5. Unieszkodliwianie
odpadów
zawierających
azbest 

5 000 5 000 Gminny i
powiatowy
fundusz ochrony
środowiska
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6. Funkcjonowanie
termicznej instalacji
utylizacji  osadu
nadmiernego i
składowiska lagun
osadowych

1643000 1700000 1700000 1700000 1700000 Środki własne,
fundusze
ekologiczne

Razem 1 704
000

1 756
000

1 745
000

1 755
000

1 755
000

Łącznie gospodarka
odpadami 8 715 000

Koszty działań nieinwestycyjnych w gospodarce odpadami są związane przede wszystkim  
z utrzymaniem termicznej instalacji utylizacji osadu nadmiernego i lagun osadowych.

6.3 Koszty eksploatacyjne

W poniższych tabelach zestawiono szacunkowe koszty eksploatacyjne dotyczące zbierania,
transportu,  odzysku  lub  zagospodarowania  pozostałych  odpadów  komunalnych,  frakcji
organicznej i  surowców wtórnych oraz koszty eksploatacyjne odzysku i zagospodarowania
odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych.
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Tab. 6.4. Średnie koszty eksploatacyjne zbierania, transportu, odzysku, zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych, frakcji
organicznej i surowców wtórnych (zł/rok)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

zb
ier
an
ie

pozostałe odpady komunalne 192798 193776 195043 194485 191918 191200 186976 183025 178511 179886
frakcja organiczna 30667 35685 39773 42195 47882 51619 66767 80333 97069 102207
surowce wtórne / opakowania 37994 42429 47107 53362 60574 66917 72705 80722 87706 95237

razem 261458 271891 281923 290043 300374 309736 326448 344080 363286 377330

tra
ns
po
rt

pozostałe odpady komunalne 25706 25837 26006 25931 25589 25493 24930 24403 23801 23985
frakcja organiczna 1636 1903 2121 2250 2554 2753 3561 4284 5177 5451
surowce wtórne / opakowania 2605 2909 3230 3659 4154 4589 4986 5535 6014 6531

razem 29947 30649 31357 31841 32296 32835 33477 34223 34993 35966
za
go
sp
od
ar
o
w
an
ie

sortowanie surowców wtórnych 65133 72736 80755 91478 103841 114714 124638 138381 150354 163263
kompostowanie 92000 107055 119319 126586 143647 154857 200302 240998 291207 306622
składowanie 385596 387552 390086 388970 383836 382400 373951 366050 357021 359772

razem

542728 567344 590160 607034 631324 651972 698891 745429 798582 829658
Łącznie (zł) 834134 869884 903440 928918 963995 994543 1058816 1123732 1196861 1242954
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Tab. 6.5. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne zbierania, transportu, odzysku i zagospodarowania odpadów budowlanych,
wielkogabarytowych i niebezpiecznych 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Odpady
budowlane

Zbieranie i wywóz 7359 8292 9806 14081 18864 23601 25886 28378 31106 34058
odzysk i
zagospodarowania 26494 29853 35301 50693 67911 84963 93191 102160 111982 122609

Odpady Zbieranie i wywóz 5888 6263 6992 9480 11990 14162 14575 14991 15418 15839
wielkogabarytow
e

odzysk i
zagospodarowanie 17663 18789 20977 28440 35969 42486 43724 44973 46253 47516

Odpady zbieranie i wywóz 2036 2148 2261 3200 4147 5205 5330 5457 5587 5715

niebezpieczne odzysk i
zagospodarowanie 8146 8593 9045 12800 16588 20818 21320 21826 22347 22859

Razem ( zł) 205223 224331 255744 358921 469512 577066 615543 656928 701777 749617
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Tab. 6.6. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniającego wszystkie
wytwarzane na terenie miasta Nowy Targ odpady (zł/rok)

Rok Koszty ogółem (zł) Na 1 mieszkańca/rok Na 1 Mg odpadów
2005 1068949 31,50 79,68
2006 1122304 32,91 81,43
2007 1182282 34,51 83,42
2008 1286060 37,38 88,21
2009 1405842 40,68 93,64
2010 1518411 43,76 98,17
2011 1617366 46,43 101,78
2012 1719163 49,15 105,18
2013 1832539 52,15 108,81
2014 1918373 54,38 110,48

Przeprowadzone  wyliczenia  wskazują,  że  w latach  2005  –  2014 koszty eksploatacyjne w
przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosą rocznie odpowiednio 31,50 – 54,38 zł, natomiast w
przeliczeniu na 1 Mg wytwarzanych odpadów od 79,68 zł w roku 2005 do 110,48 w roku
2014.

6.4 Zasady finansowania

Koszty inwestycyjne 
Konieczne  jest  uwzględnienie  kosztów  inwestycyjnych w  budżetach  gmin,  co  umożliwia
podjęcie kroków o finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Podstawowym źródłem środków na
inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich są:
• dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
• pożyczki z funduszy celowych,
• dofinansowanie z Funduszu Spójności,
• dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego ZPORR,
• kredyty preferencyjne.

Pożyczek udziela  Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  oraz  na
zbliżonych zasadach Fundusz Wojewódzki.  Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW
muszą spełniać następujące kryteria:
• zgodność z polityką ekologiczną państwa,
• efektywności ekologicznej,
• efektywności ekonomicznej,
• uwarunkowań technicznych i jakościowych,
• zasięgu oddziaływania,
• wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie 70% kosztów zadania. Znaczna
część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym terminie
(umorzona kwota  musi  zostać  przeznaczona na  inne  działanie  proekologiczne).  Najniższe
możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego. 
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Fundusz Spójności, jest to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których
Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90% średniej dla wszystkich krajów członkowskich
Fundusz redystrybuowany jest przez Komisję Europejską na podstawie składanych wniosków
w odpowiednich terminach. Pomoc, którą te kraje otrzymują w ramach Funduszu obejmuje
finansowanie  projektów  dotyczących  inwestycji  w  zakresie  ochrony  środowiska  i
infrastruktury transportowej (w tym wspieranie rozwoju sieci korytarzy transeuropejskich).
Budżet Funduszu Spójności na lata 2000 - 2006 wynosi 18 mld Euro (w latach 1994 - 1999
wynosił 15,5 mld Euro).
Fundusz może zapewnić pomoc dla projektów dotyczących środowiska, przyczyniających się
do osiągnięcia celów art.  130 R Traktatu,  łącznie z projektami wynikającymi z przyjętych
zgodnie z art. 130 S działań, a w szczególności projekty zgodne z priorytetami nałożonymi na
wspólnotową  politykę  w  zakresie  ochrony  środowiska  przez  Piąty  Program  Polityki  i
Działania odnoszący się do Środowiska i Stałego Rozwoju,

Zintegrowany  Program  Operacyjny  Rozwoju  Regionalnego  (ZPORR)
na lata 2004-2006 ma na celu:
• Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów;
• Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów;
• Sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu;
• Sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.
Program  ZPORR  skierowany  jest  m.in.  do  samorządów:  wojewódzkich,  powiatowych  i
gminnych.  Program  ZPORR  składa  się  z  kilku  priorytetów.  Priorytet  1:  Rozbudowa  i
modernizacja  infrastruktury służącej  wzmacnianiu  konkurencyjności  regionów.  W  ramach
tego priorytetu w działaniu 2 wymieniona jest infrastruktura ochrony środowiska. W działniu
tym wspierane będą programy na rzecz:
• zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków
• zagospodarowania odpadów
• poprawy jakości powietrza
• wsparcia zarządzania ochroną środowiska
• wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
W wyniku  negocjacji ustalono, iż wsparcie uzyskają projekty o wartości od 1 mln EURO do
10 mln EURO.

Preferencyjne  kredyty,  bez  możliwości  umorzeń,  oferuje  Bank  Ochrony Środowiska.  Dla
gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do
4  lat,  możliwa  karencja  1,5  roku.  W obu  instytucjach  finansowych odsetki  są  płatne  od
momentu uruchomienia kredytu. 
Pożyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat.
Powoduje  to  znaczne  skumulowanie  kosztów finansowych obsługi  zadłużenia,  skutkujące
znaczną  podwyżką  cen  usług  (jeżeli  koszty  finansowe  są  ich  elementem)  lub  dużymi
wydatkami z budżetu gmin.

Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do
składowania  bądź  unieszkodliwienia.  Uzupełniającymi źródłami  przychodów są  wpływy z
tytułu sprzedaży:

• surowców wtórnych,
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• kompostu,
• energii z przetwarzania biogazu ze składowiska

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub
przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania
odpadów (akcje edukacyjne).
Prawidłowo  przyjęta  i  stosowana  cena  usuwania  i  składowania  odpadów  powinna
uwzględniać:

• pokrycie  całości  kosztów  związanych  z  bieżącą,  technologiczną  i  organizacyjną
eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,

• pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy
realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

• rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.
Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą
być:

• dofinansowane z budżetów gminnych,
• dodatkowym  elementem  wkalkulowanym  w  opłaty  za  przyjęcie  odpadów  na

składowisko lub ich unieszkodliwienie 

Obecnie opłaty za zbieranie i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych
między właścicielem nieruchomości a firmą prywatną wywożącą odpady. 
Natomiast  władze  gminne  muszą  mieć  bieżącą  i  pełną  kontrolę  nad  ilością  zbieranych  oraz
unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów.

Opłaty  za  usługi  świadczone  w  gospodarce  odpadami  powinny  powodować  opłacalność
finansową usług, stanowić bazę dla planowania finansowego oraz być finansową motywacją
do  minimalizacji  wytwarzania  odpadów  i  recyklingu  frakcji  użytecznych.  Przedstawione
wyliczenia kosztów eksploatacyjnych wskazują, że te opłaty będą systematycznie narastać.
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7. System monitoringu i oceny wdrażania planu

7.1 Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

1. Zarządzanie  systemem  gospodarki  odpadami  w  mieście  Nowy Targ  wynikać  będzie  
z  ustawowo  określonego  zakresu  zadań  poszczególnych  szczebli  administracji  
i samorządów oraz zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych
przez Radę Miasta oraz zarządy województwa i powiatów. 

2. Opiniowanie - według ustawy o odpadach projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu
przez:
• zarząd województwa 
• zarząd powiatu
Dodatkowo  projekt  gminnego  planu  podlega  zaopiniowaniu  przez  Radę Gospodarki
Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły

3. Aktualizacja  Planu  Gospodarki  Odpadami  -  ustawa  o  odpadach  wymaga,  aby  plany
gospodarki  odpadami  aktualizowane były nie  rzadziej  niż  raz na 4 lata.  Urząd Miasta
przygotowuje  co  2  lata  sprawozdanie  z  realizacji  planu  gospodarki  odpadami  i
przedstawia Radzie Miasta.  Jeżeli  będzie  wymagała tego sytuacja lokalna i  uchwalony
Plan  będzie  wymagał  modyfikacji  –  będzie  przeprowadzone  stosowne  postępowanie,
przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

4. Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
• Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań,
• Określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
• Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
• Analizy przyczyn tych rozbieżności.

5. Raporty z wykonania Planu - kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem
gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu
Planu Gospodarki Odpadami. Przekazywany jest on Radzie Miasta. Rada Miasta będzie
oceniała co dwa lata stopień realizacji planu gospodarki odpadami, natomiast na bieżąco
będzie  kontrolowany  postęp  w  zakresie  wdrażania  przedsięwzięć  zdefiniowanych  w
planie. 

7.2 Wskaźniki efektywności Planu

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji  Planu jest dobry system sprawozdawczości,
oparty  na  wskaźnikach  stanu  środowiska  i  zmiany  presji  na  środowisko,  a  także  na
wskaźnikach  świadomości  społecznej.  W  tab.  8.1.  zaproponowano  istotne  wskaźniki
monitorowania  Planu  w  sektorze  komunalnym,  w  tab.  8.2  zaproponowano  wskaźniki  w
sektorze  gospodarczym.  Wartości  wskaźników  bazowych  dla  roku  2003  dla  sektora
komunalnego wynikają z opisu aktualnego stanu gospodarki odpadami podanego w rozdziale
3.1.1,  a dla sektora gospodarczego - z rozdziału 3.2.1.
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Tab. 8.1. Wskaźniki monitorowania Planu w sektorze komunalnym
Monitorowana dziedzina Sposób oceny / wskaźnik

Funkcjonowanie zorganizowanego
systemu zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych

Ilość gospodarstw domowych, które zawarły umowy
na wywóz odpadów.
% mieszkańców korzystających z systemu
zorganizowanego wywozu odpadów

Funkcjonowanie systemu
selektywnego zbierania i odzysku
surowców wtórnych:
• tworzyw sztucznych,
• szkła,
• papieru i tektury,
• metali,
• opakowań wielomateriałowych

Ilość zebranych surowców wtórnych w Mg/rok oraz
% w stosunku do całości wytworzonych odpadów
komunalnych.
Ilość surowców wtórnych poddanych odzyskowi w
Mg/rok.
Poziom odzysku – (%) poszczególnych surowców
wtórnych zebranych i poddanych odzyskowi w
stosunku do całkowitej ilości poszczególnych
surowców zawartych w odpadach komunalnych

Funkcjonowanie systemu
selektywnego zbierania i odzysku
• odpadów wielkogabarytowych
• odpadów budowlanych
• odpadów niebezpiecznych

Ilość odpadów zebranych i przekazanych do
odzysku Mg/rok
Poziom odzysku – (%) poszczególnych rodzajów
odpadów zebranych i poddanych odzyskowi w
stosunku do całkowitej ilości poszczególnych
rodzajów odpadów zawartych w odpadach
komunalnych

Funkcjonowanie systemu
zagospodarowanie odpadów
organicznych

Ilość odpadów zebranych i przekazanych do
kompostowania Mg/rok
Poziom odzysku – (%) odpadów zebranych i
przekazanych do kompostowania w stosunku do
całkowitej ilości odpadów organicznych zawartych
w odpadach komunalnych

Sposób postępowania z pozostałymi
odpadami komunalnymi
• składowanie

Ilość odpadów przekazanych do unieszkodliwienia
przez składowanie.
% odpadów poddanych składowaniu w stosunku do
całości zebranych odpadów

Sposób postępowania z osadami
ściekowymi:
• termiczna utylizacja
• przekazywane specjalistycznym

firmom do unieszkodliwienia
• gromadzone na terenie

oczyszczalni,
• deponowane na składowisku

Ilość wytworzonych osadów ściekowych Mg/rok
% odpadów poddanych poszczególnym  metodom
zagospodarowania w stosunku do ilości
wytworzonych
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Tab. 8.2. Wskaźniki monitorowania Planu w sektorze gospodarczym
Monitorowana dziedzina Sposób oceny / wskaźnik

Wytwarzanie odpadów Firmy wytwarzające odpady – pozwolenia
Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych i
innych niż niebezpieczne Mg/rok
Ilość wytworzonych odpadów wg kodów Mg/rok

Zagospodarowanie odpadów
• zbiórka, transport
• magazynowanie 
• odzysk (wykorzystanie

gospodarcze)
• unieszkodliwianie (składowanie)

Firmy prowadzące działalność w zakresie zbiórki,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania –
pozwolenia
Ilość odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpiecznych zbieranych, transportowanych,
magazynowanych, odzyskiwanych i składowanych
Mg/rok
Ilość odpadów zagospodarowywanych wg kodów
Mg/rok

Do wskaźników świadomości ekologicznej zaliczyć można:
• udział  społeczeństwa w działaniach na rzecz  poprawy gospodarki  odpadami wg oceny

jakościowej,
• ilość  i  jakość  interwencji  (wniosków)  zgłaszanych  przez  mieszkańców  (np.  dzikie

wysypiska),
• liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnych.
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8. Analiza oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami na
środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami, do gminnego planu gospodarki odpadami należy
dołączyć wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko. Poniżej
scharakteryzowano krótko podstawowe elementy systemu gospodarki odpadami w gminie
mogące powodować oddziaływanie na środowisko, ich zmianę uwzględnianą w planie oraz
potencjalne skutki środowiskowe realizacji planu. 

Aktualny wykorzystywany system gospodarki odpadami w gminie można krótko
scharakteryzować następująco:
• 85 % mieszkańców gminy objętych jest zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych

• ilość odpadów wytworzonych w mieście Nowy Targ w  roku 2003 oszacowano na 14703
Mg, na podstawie wskaźników Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,

• w mieście w roku 2003 zebrano 10113 Mg odpadów komunalnych,

• mieszkańcy zbierają odpady komunalne w przeważającej  większości do pojemników o
pojemności 110 litrów, ale także do pojemników większych i kontenerów o pojemności:
1,1 m3, 2,2 m3, 7,0 m3

• mieszkańcy we własnym zakresie podpisują umowy na wywóz odpadów,

• zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta dokonują firmy: IB z Białego
Dunajca, EMPOL z Tylmanowej, ANTER z Nowego Targu 

• w roku 2002 selektywnie zbierane były tworzywa sztuczne do 8 pojemników siatkowych o
pojemności 2,2 m3,  w wyniku tej zbiórki zebrano 5 Mg tworzyw sztucznych. W roku
2003 i 2004 zbierano tworzywa sztuczne za pośrednictwem  firmy IB. Od 2003 r. firma
Empol zaadoptowała kontenery KP-7  przy blokach spółdzielczych na 3 punkty segregacji
odpadów: papier, szkło , metal. Dodatkowo we wrześniu 2004 za pośrednictwem firmy
PPHU Wtórpol na terenie miasta w kilkunastu punktach prowadzi się zbiórkę używanej
odzieży i  innych tekstyliów. Selektywna zbiórka surowców wtórnych prowadzona jest
także w szkołach i przedszkolach w ramach konkursów recyklingowych.

• odpady  komunalne  unieszkodliwiane  są  poprzez  składowanie  na  składowiskach:  w
Jawiszowicach (53% ogółu zebranych odpadów) i w  Kamieńsku (47% odpadów),

• w  Nowym Targu  przy  ul  Szaflarskiej  zlokalizowane  jest  nieczynne  i  rekultywowane
składowisko odpadów o powierzchni około 2 ha, usytuowane na średnim tarasie Białego
Dunajca.  Składowisko  funkcjonowało  od  roku  1965,  ilość  zgromadzonych  odpadów
ocenia się na około  86000 Mg  - 94000 Mg odpadów. Wysokość warstwy odpadów waha
się od 8 m do 10 m. Składowisko nie posiadało uszczelnienia dna, drenażu odcieków, ani
systemu odgazowania. Wody podziemne pod składowiskiem były silnie zanieczyszczone
przez odcieki z odpadów komunalnych. Duże stężenie chlorków i chromu w odciekach z
wysypiska odpadów komunalnych w Nowym Targu świadczyły o  obecności  odpadów
chromowych  na  wysypisku.  Biogaz  ze  składowisk  przedostawał  się  w  sposób
niekontrolowany do środowiska, co stwarzało zagrożenie pożarowe i wybuchowe
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• w wyniku  wykonania  prac  rekultywacyjnych zabezpieczono  czaszę  składowiska  przed
infiltracją wód opadowych do złoża odpadów oraz ujęto i odprowadzono odcieki z bryły
składowiska.  Zastosowane  rozwiązania  ograniczenia  uciążliwości  zrekultywowanego
obiektu pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego minimalizują emisje
pyłową  oraz  skażenia  mikrobiologiczne,  natomiast  uciążliwością  pozostanie  czasowa
emisja  gazowa  związana  z  eksploatacja  studni  odgazowujących.  Przewiduje  się
zastosowanie kontrolowanego systemu ujmowania i odprowadzenia gazu wysypiskowego
do  atmosfery.  Wpływ  na  krajobraz  procesu  rekultywacyjnego  jest  zdecydowanie
pozytywny w stosunku do stanu poprzedniego i będzie się umacniał w miarę trwania tego
procesu (wzrost krzewów, wprowadzenie nasadzeń drzew i ich wzrost).

• na rekultywowanym składowisku prowadzony jest monitoring wód podziemnych, badania
wykonywane są  dwa  razy w roku w okresie  wiosennym i  jesiennym,  przez  WIOŚ w
Krakowie.

• na terenie miasta Nowy Targ w sektorze gospodarczym wytwarzanych jest łącznie około
9030 Mg odpadów w ciągu roku, w tym 54,5 Mg odpadów niebezpiecznych.

• z  wytwarzanych  odpadów  przemysłowych  7951  Mg  jest  odzyskiwanych,  221  Mg
unieszkodliwianych, 854 Mg składowanych,

• z 54, 5 Mg wytwarzanych odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego 45,2 Mg
jest unieszkodliwianych, 4,2 Mg - magazynowanych, 5 Mg - odzyskiwanych,

• Do  odpadów  niebezpiecznych  powstałych  na  terenie  Nowego  Targu  należą:  oleje
silnikowe,  przekładniowe  i  smarowe,  sorbenty,  materiały  filtracyjne  zanieczyszczone
substancjami  niebezpiecznymi,  filtry  olejowe,  zużyte  elementy  zawierające  substancje
niebezpieczne, odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki.

• do wytwórców odpadów przesyłających informacje o wytwarzanych odpadach do WIOŚ
należą: Miejski  Zakład Komunikacji,   Spółdzielnia Mleczarska, Przedsiębiorstwo PKS,
ASKO GORCE, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., TIMBA Sp.z
o.o, GUMPLAST-Podhale, WOJAS  Zakład produkcyjno-handlowy

• na terenie Nowego Targu prowadzi  działalność 12 firm w zakresie zbiórki,  transportu,
odzysku  odpadów,  dodatkowo  15  firm  posiada  zezwolenie  na  działalność  w  zakresie
transportu brzeczki garbującej,

• na  terenie  miasta  prowadzi  działalność  około  300  zakładów  branży  skórzanej  i
futrzarskiej. Oszacowanie ilości powstających odpadów jest niezmiernie trudne, ponieważ
tylko część  zakładów posiada  zezwolenia  na wytwarzanie  odpadów. Są to najczęściej
jedynie  zezwolenia  na  wytwarzanie  odpadów  niebezpiecznych,  nie  uwzględniające
odpadów  innych niż  niebezpieczne.  Zdecydowana  większość  zakładów kuśnierskich  i
garbarskich nie posiada jakichkolwiek zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. Ocenia
się, że  z działalności zakładów w branży skórzanej i futrzarskiej pochodzi około 315 Mg
odpadów niebezpiecznych i około 12800 Mg odpadów innych niż niebezpieczne,

• Większość stałych odpadów z zakładów kuśnierskich i garbarskich kierowanych jest do
strumienia  odpadów  komunalnych  i  wraz  z  nimi  deponowanych  na  składowiskach
odpadów  komunalnych  lub  odpady  te  spalane  są  w  piecach,  co  powoduje  znaczne
zanieczyszczania powietrza (emisja dioksyn, furanów i metali ciężkich)

• Odpady ciekłe  tj.  brzeczka  garbująca  zawierająca  chrom,  z  niektórych  zakładów  jest
dowożona  wozami  asenizacyjnymi  do  oczyszczalni  ścieków  i  kierowana  na  linię
chemicznego podczyszczania. Natomiast brzeczka nie zawierająca chromu jest kierowana
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bezpośrednio  do  kanalizacji  lub  dowożona  do  oczyszczalni  ścieków  wozami
asenizacyjnymi do oczyszczania w procesie mechaniczno-biologicznym. 

• Większość zakładów kuśnierskich i garbarskich odpady ciekłe, w tym zawierające chrom,
kieruje  do  sieci  kanalizacyjne  lub  dowozi  wozami  asenizacyjnymi  do  oczyszczania
mechaniczno – biologicznego,  Powoduje  to  znaczne  zakłócenia  w pracy oczyszczalni,
ponieważ  ładunki  zanieczyszczeń  są  zbyt  duże.  Wysoka  zawartość  chromu  w
dostarczanych ściekach, decyduje także o ich ponadnormatywnej zawartości w osadach
ściekowych i przez to dyskwalifikuje jakiekolwiek wykorzystanie powstających osadów.

• W mieście Nowy Targ w jednostkach medycznych i  weterynaryjnych powstaje rocznie
około 605 Mg odpadów o charakterze komunalnym i  73,4 Mg specyficznych odpadów
medycznych

• Szacuje się, że na terenie miasta  znajduje się  około 1 000 Mg pokryć dachowych  i płyt
elewacyjnych zawierających azbest.

• W roku 2003 w oczyszczalni ścieków w Nowym Targu wytworzono łącznie niemal 12318
Mg odpadów, z czego aż ponad 95% stanowi osad nadmierny.

• Na  terenie  oczyszczalni  ścieków  znajduje  się  kilka  obiektów  służących  do
zagospodarowania  odpadów:  instalacja  termicznej  utylizacji  osadu  nadmiernego
składowisko lagun osadowych, miejsce do czasowego gromadzenia osadów chromowych,
miejsce do przejściowego magazynowania osadu nadmiernego,

• Większość  osadu  nadmiernego jest  unieszkodliwiana  w instalacji  termicznej  utylizacji
osadu nadmiernego, w której osad nadmierny wykorzystywany jest do produkcji energii.
Osad jest  suszony w suszarce przeponowej, a następnie wysuszony granulat osadu jest
wykorzystywany  jako  paliwo  do  opalania  kotła  produkującego  parę  technologiczną
wykorzystywaną  w  procesie  suszenia.  Para  nie  ma  kontaktu  z  suszonym  osadem,  a
wysuszony osad jest sterylny.

• Na składowisku lagun osadowych na przeważającej  powierzchni  składowany jest  osad
nadmierny, natomiast docelowym jego przeznaczeniem jest składowanie żużli i popiołów
paleniskowych  powstałych  w  procesie  termicznej  utylizacji  ustabilizowanych
komunalnych  osadów  ściekowych.  W  jednej  komorze  składowane  są  popioły  a  pięć
komór służy do tymczasowego magazynowania osadu nadmiernego.

• Zgodnie z decyzją – do 31.12.2005 roku składowisko ma być dostosowane do wymogów
ustawy o odpadach w zakresie: założenia i prowadzenia monitoringu; wykonania pasów
zieleni  izolującej;  wykonania  drenażu  uniemożliwiającego  dopływ  wód
powierzchniowych i podziemnych do składowiska.

Oceniając  skrótowo  oddziaływanie  na  środowisko  obecnego  systemu  gospodarki
odpadami należy zauważyć, że:
• w wyniku prac rekultywacyjnych składowiska przy ul. Szaflarskiej znacznie zmniejszono

jego  uciążliwość  dla  środowiska,  ograniczając  jego  oddziaływania  do  emisji  gazu
wysypiskowego,

• ilość  odpadów  zbieranych  w  sposób  zorganizowany  jest  o  około  30%   niższa  od
oszacowanej ilości wytwarzanych odpadów, co może wynikać z

• zagospodarowywania  odpadów  organicznych  we  własnym  zakresie  w  zabudowie
jednorodzinnej poza centrum miasta,
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• pozbywaniem się  części  odpadów do środowiska  w sposób  niekontrolowany (85%
mieszkańców zawarło umowy na wywóz odpadów)

• część odpadów jest spalana w paleniskach domowych: papier, tektura, opakowania,
tworzywa.

• segregacji  odpadów u źródła jest  ograniczona do selektywnej zbiórki  w szkołach i  do
zbierania tworzyw sztucznych do 8 pojemników,

• system nie  umożliwia  skutecznej  segregacji  i  odzysku lub unieszkodliwiania  odpadów
opakowaniowych (surowców wtórnych), odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i
niebezpiecznych (z odpadów komunalnych),

• odpady pochodzące  z  zakładów  kuśnierskich  i  garbarskich  dostają  się  do  strumienia
odpadów komunalnych i  są  deponowane na  składowiskach lub  spalane w piecach nie
przystosowanych do tego celu, co powoduje emisje zanieczyszczeń

• brzeczka  z  garbowania  kierowana  jest  do  sieci  kanalizacyjnej  lub  do  oczyszczania  w
procesie  mechaniczno  –  biologicznym,  co  w  znacznym  stopniu  utrudnia  pracę
oczyszczalni,

• zastosowanie  procesu  termicznej  utylizacji  osadu  nadmiarowego  pozwala  na  znaczną
redukcję  ilości  odpadów  stałych  procesie  oczyszczania  ścieków  komunalnych  (popiół
stanowi  ok.  25%  masy paliwa)  i  zmniejsza  zagrożenie  dla  środowiska  oraz  wydłuża
możliwość składowania odpadów poprocesowych.

• na składowisku lagun osadowych składowane są żużle i popioły paleniskowe powstające
podczas eksploatacji instalacji termicznej utylizacji osadu nadmiernego. Jako składowisko
ww. odpadów stałych wykorzystywane są zbiorniki magazynowe, w których do tej pory
deponowano  osad  nadmierny  obecnie  utylizowany w  procesie  termicznym.  Ponieważ
pozostałość po procesie termicznym – żużle i popioły, stanowią ok. 25% masy wsadowej
paliwa do kotła, istniejące zbiorniki umożliwiają ich składowanie przez ponad 20 lat.

Dokonane analizy i prognoza w zakresie gospodarki odpadami dla miasta Nowy Targ pozwala
na sformułowanie następujących wniosków:
• przewiduje się, że w roku 2008 strumień odpadów komunalnych wzrośnie do 17230 Mg, a

w roku 2014 do 20521 Mg. 

• największy  wzrost  przewiduje  się  dla  strumienia  odpadów  budowlanych,  odpadów
opakowaniowych,  zwłaszcza  opakowań  wielomateriałowych,  opakowań  z  papieru  i
tektury oraz szkła, a także odpadów wielkogabarytowych.

• przewidywany jest  w najbliższych latach niewielki  wzrost  ilości  odpadów ulegających
biodegradacji (odpady kuchenne) oraz spadek ilości drobnej frakcji popiołowej,

• nie przewiduje się znaczącego wzrostu wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego.

• nie przewiduje się wzrostu ilości odpadów kuśnierskich i garbarskich,

• że  ilość  odpadów o charakterze  komunalnym powstających w służbie  zdrowia  będzie
wzrastała średnio o 3 % rocznie,  natomiast  ilość pozostałych odpadów medycznych, a
także odpadów weterynaryjnych o 1 % rocznie. 

• wobec  zakazu  stosowania  wyrobów zawierających azbest,  jedynym źródłem odpadów
będzie wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane,

• w związku z planami rozbudowy kanalizacji oraz oczyszczalni  ścieków przewiduje się
dwukrotny wzrost odpadów wytwarzanych w oczyszczalni w perspektywie do roku 2014.
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Głównymi założeniami planu gospodarki odpadami dla miasta Nowy Targ są:
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych poprzez edukację społeczną w

szkołach,  środkach  masowego  przekazu  i  w  czasie  akcji  promocyjnych  oraz  stałą
informację o systemie zbiórki selektywnej, 

• wprowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych:  papieru  i  tektury,  szkła,
tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

• wprowadzenie  selektywnej  zbiórki   odpadów  organicznych  zabudowie  zwartej  oraz
preferencja  zagospodarowania  odpadów  organicznych  we  własnym  zakresie  przez
właścicieli posesji (kompostowanie) w zabudowie poza centrum miasta,

• wprowadzenie  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych,  budowlanych  oraz  odpadów
niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych) 

• przekazywanie wszystkich zebranych odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
który będzie obsługiwał powiat nowotarski,

• kierowanie  wysegregowanych  odpadów  do  sortowni,  odpadów  organicznych  do
kompostowni, odpadów niesegregowanych na składowisko,

• ograniczenie składowania odpadów komunalnych do poziomu nie przekraczającego 63 %
wytworzonych odpadów komunalnych w roku 2014,

• prowadzenie monitoring rekultywowanego składowiska przy ul. Szaflarskiej,

• udział  gospodarczo  wykorzystywanych  odpadów  przemysłowych  w  2014  roku  na
poziomie 90% ogólnej ilości wytworzonych odpadów,

• uporządkowanie gospodarki odpadami kuśnierskimi i garbarskimi,

• kontrolowanie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,

• zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów azbestowych,

• zmniejszenie  stopnia  składowania  osadów  ściekowych  na  składowisku,  minimalizacja
magazynowania osadów na oczyszczalni ścieków,

• stały nadzór nad pracą systemu zbierania, segregacji i odzysku odpadów, poprzez zestaw
wskaźników.

Wdrożenie  planu  gospodarki  odpadami  spowoduje  poprawę  jakości  środowiska.
Najistotniejsze  zmiany  środowiskowe  występujące  na  terenie  Gminy  Miasto  Nowy Targ
zostały przedstawione poniżej. 

Powietrze atmosferyczne
Podstawową,  korzystną  zmianą  związaną  z  uszczelnieniem  systemu  zbiórki  odpadów  i
wprowadzeniem  na  szerszą  skalę  selektywnej  zbiórki  odpadów (w tym niebezpiecznych)
będzie ograniczenie spalania odpadów w piecach domowych. Nagminna praktyka związana z
jednej strony z oszczędnością paliwa przez mieszkańców, z drugiej próbą oszczędności na
opłatach za wywóz odpadów, powoduje obecnie znaczące, lokalne (miejscowe), przejściowe
skażenia powietrza.
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Uporządkowanie  gospodarki  odpadami  skutkować  będzie  poprawą  stanu  sanitarnego
powietrza,  ograniczeniem  emisji  toksycznych  i  kancerogennych  związków  ze  spalania
odpadów opakowaniowych (papier, plastik, kompozyty), oraz (szczególnie ważne na terenie
miasta) części odpadów z zakładów garbarskich i kuśnierskich. 
Pośredni,  dodatni  skutek  na  stan  sanitarny  powietrza  będzie  miało  uporządkowanie
gospodarki  ściekami  garbarskimi,  opisane  w  punkcie  kolejnym.  Ograniczone  zostanie
zagrożenie  emisjami  odorów  i  zagrożeń  bakteriologicznych  w  przypadku  zatrucia  złoża
biologicznego  oczyszczalni  ścieków  i  awaryjnych zrzutów  nieoczyszczonych  ścieków  do
Dunajca. Podobny skutek odniesie likwidacja dzikich wysypisk odpadów (w tym z produkcji
garbarskiej  i kuśnierskiej). 

Wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja postanowień planu wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych poprzez:

• likwidację  istniejących dzikich  wysypisk  odpadów i  ograniczenie  ich  „odnawiania
się”,

• uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie ścieków komunalnych;
- likwidację zrzutów ścieków pogarbarskich do kanalizacji miejskiej,
- likwidację zrzutów ścieków pogarbarskich bezpośrednio do cieków wodnych,

• ograniczenie przedostawania się do środowiska substancji niebezpiecznych na skutek
wysypywania na drogi i do koryt cieków popiołu pochodzącego ze spalania odpadów
w piecach domowych, 

• wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych (ograniczenie
ich  wyrzucania  do  koryt  potoków,  lub  długotrwałego  składowania  na  terenach
posesji).

Powyższe działania skutkować będą poprawą jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Ograniczona zostanie możliwość skażenia wody na skutek istnienia w środowisku dzikich
wysypisk  odpadów  lub  długotrwałego  składowania  odpadów  wielkogabarytowych  i
niebezpiecznych na terenie posesji oraz wylewania do gleb zużytych olejów i odczynników w
gospodarstwach domowych i zakładach rzemieślniczych.
Ze  względu  na  częstą  obecnie  praktykę  zrzutu  ścieków  pogarbarskich  do  kanalizacji
sanitarnej,  istnieje  stałe  zagrożenie  zatrucia  złoża  biologicznego  w oczyszczalni  ścieków.
Skutkować to będzie ograniczeniem skuteczności odczyszczania ścieków na okres kilkunstu
dni  do kilku tygodni.  Uporządkowanie gospodarki  tą  grupą ścieków ograniczy zagrożenie
cyklu  technologicznego  oczyszczalni  i  zwiększy  sprawność  jej  pracy.  Poprawie  ulegną
parametry wody oczyszczonej zrzucanej do Dunajca.

Gleby
Na poprawę jakości gleb wpłynie przede wszystkim ograniczenie liczby „dzikich wysypisk”
(lokalne  nagromadzenie  odpadów)  i  ilości  odpadów  rozpraszanych  w  środowisku
(zaśmiecenie), oraz ograniczenie „dzikich” zrzutów ścieków (komunalnych i pogarbarskich)
do środowiska. 
W sposób dodatkowy na poprawę stanu gleb będzie oddziaływać prowadzona w ramach planu
akcja  edukacji  ekologicznej.  Poprzez  większą  świadomość  zagrożeń  ze  strony  odpadów
(substancji)  niebezpiecznych  i  pewnych  działań  gospodarczych,  zostanie  zmniejszona
tolerancja społeczności lokalnej na występujące przypadku łamania prawa i przyzwolenie na
zatruwanie środowiska w skali miejscowej (sąsiedzkiej). 

Krajobraz

86



Plan Gospodarki Odpadami Miasta Nowy Targ

Poprawa  jakości  krajobrazu  uzyskana  zostanie  poprzez  ograniczenie  ilości  odpadów  w
środowisku (dzikie wysypiska, zaśmiecenie) i związane z nimi wtóre oddziaływanie na florę i
faunę. 
Negatywny wpływ na  krajobraz  będą  miały instalacje  i  obiekty związane  z  planowanymi
inwestycjami w system zbiórki odpadów (kontenery, stacje zbiórki, Zakład Zagospodarowania
Odpadów).  Wpływ  ten  może  zostać  ograniczony  poprzez  optymalizację  lokalizacji  i
architektury  budowli,  oraz  wkomponowanie  kształtu,  kolorystyki  i  miejsc  ustawienia
kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów w środowisko (miejskie i przyrodnicze).

Flora i fauna
Na florę i faunę zapisy planu oddziaływać będą pośrednio poprzez poprawę poszczególnych,
opisanych  powyżej,  komponentów  środowiska.  Ograniczenie  ilości  substancji
niebezpiecznych trafiających do środowiska wpłynie na poprawę kondycji ekosystemów. 
Ważnym czynnikiem będzie oddziaływanie poprzez edukację ekologiczną. Z podniesieniem
poziomu  świadomości  ekologicznej  wiązać  będzie  się  generalna  zmiana  nastawienia  do
potrzeb ochrony przyrody i zwiększenie wrażliwości na negatywne zmiany.

 Do elementów ryzyka związanych z wdrożeniem planu można zaliczyć :

• brak dostatecznej „szczelności” systemu umożliwiającej niekontrolowany przepływ części
odpadów poza zorganizowaną zbiórką,

• niedostateczna akceptacja społeczna dla realizowanego programu, powodująca tolerancję
społeczności  lokalnej  dla  łamania  lub  obchodzenia  przepisów,  bądź  brak  zgody  na
zwiększania nakładów na ten cel ze strony miasta,

• brak dostatecznej kontroli zbiórki odpadów (monitoring) ograniczający zdolność systemu
do reagowania na zmiany i optymalizacji jego funkcjonowania, 

• brak sprawnego systemu kontroli  realizacji  zapisów planu przez  zakłady kuśnierskie i
garbarskie oraz systemu karno-motywacyjnego w tym zakresie, brak możliwości kontroli
w tym zakresie  może  znacząco  ograniczyć  korzyści  środowiskowe  z  realizacji  planu,
szczególne  przy  niechętnym postawom  osób  prowadzących działalność  gospodarczą  i
akceptacji społecznej dla łamania prawa,

Realizacja  planu  gospodarki  odpadami  spowoduje  poprawę  stanu  środowiska  w  Mieście
Nowy  Targ.  Wykonanie  go  z  należytą  starannością  ograniczy  zagrożenia  związane  z
działalnością gospodarczą w zakresie usuwania i zagospodarowania odpadów. Działalność ta,
podlegająca koncesjom i szczegółowej kontroli i sprawozdawczości, prowadzona może być w
sposób  nie  zagrażający  środowisku.  Zagrożenia  sytuacjami  awaryjnymi  oraz  ze  strony
działalności punktów zbiórki, segregacji i utylizacji odpadów mogą zostać minimalizowane
powszechnie dostępnymi na rynku technikami, zgodnie z wymogami prawa środowiskowego i
norm branżowych. 
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9. Streszczenie

Charakterystyka Miasta Nowy Targ
Miasto Nowy Targ – stolica Podhala, siedziba władz powiatu, położone jest w sercu powiatu
Nowotarskiego. Otoczone jest od zachodu, północy i wschodu obszarem gminy Nowy Targ,
od południa graniczy z gminą Szaflary. 
Miasto leży w odległości około 80 km od Krakowa i 25 km od Zakopanego. Miasto położone
jest na styku Kotliny Nowotarsko-Orawskiej i  pasma Gorców, w niewielkiej odległości od
Tatr, Pienin, Masywu Babiej Góry, Zbiornika Czorsztyńskiego.
Nowy Targ  jest  znanym ośrodkiem handlowym o  transgranicznym znaczeniu,  na  terenie
miasta znajduje się  największe targowisko na Podhalu. W Nowym Targu wysoko rozwinięte
są  usługi,  przede  wszystkim  tradycyjne  podhalańskie  rzemiosło  i  rękodzieło.  W  mieście
rozwinięta jest także produkcja skórzana i oparte na niej branże przemysłowe: kuśnierstwo,
obuwnictwo, kaletnictwo. Nowy Targ słynie z bogatej tradycji podejmowania gości (turystów)
oraz tradycji rolniczych – wypasu owiec i wytwórstwa regionalnych produktów spożywczych.
Na  terenie  miasta  funkcjonuje  przetwórstwo  rolno-spożywcze:   przemysł  mleczarski,
nabiałowy, mięsny.
Nowy Targ stanowi centrum administracyjne, gospodarcze i kulturalne dla Podhala, Spisza  
i Orawy, jest siedziba instytucji o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym: szpitala, sądu,
urzędu  celnego,  urzędu  skarbowego,  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  Euroregionu  Tatry,
Podhalańskiej  Państwowej  Wyższej  Szkoły Zawodowej,  Podhalańskiej  Izby Gospodarczej,
straży pożarnej, ZUS-u, banków, stowarzyszeń (Związek Podhalan), prasy lokalnej.
Miasto Nowy Targ zajmuje obszar 50,42 km2,  zamieszkiwany przez  33640  mieszkańców
(stan  na  dzień  31  grudnia  2004)  co  stanowiło  niemal  19%  ludności  powiatu.  Gęstość
zaludnienia wynosi 652 osób na km2, przekraczając ponad pięciokrotnie średnią dla powiatu
Nowotarskiego. 
Gospodarka Nowego Targu do niedawna kojarzona była z dużym kombinatem obuwniczym –
Nowotarskimi  Zakładami  Przemysłu  Skórzanego  „Podhale”.  Przemiany  gospodarcze  i
polityczne spowodowały upadek tego zakładu, jednak na bazie jego tradycji i doświadczeń
powstało kilka prywatnych firm kontynuujących produkcję obuwniczą. Kolejną ważną branżą
lokalnej gospodarki jest kuśnierstwo – w dziedzinie tej funkcjonuje ok. 300 zakładów. Jednak
obecnie  Nowy Targ  najbardziej  znany jest  z  działalności  handlowej,  sięgającej  zakresem
swego oddziaływania nie tylko poza granice powiatu, ale również Polski. Nowotarski jarmark
odbywający się w czwartki i soboty przyciąga każdorazowo dziesiątki tysięcy osób z całego
regionu, a także kupców słowackich i ukraińskich.
Na terenie gminy miejskiej Nowy Targ działało w 2003 roku 4333 podmioty gospodarcze.
Podstawowymi  atutami  Nowego  Targu  są:  korzystne  położenie  miasta  w  obszarze
uznawanym  za  jeden  z  najatrakcyjniejszych  turystycznie  obszarów  Polski,  duże  walory
turystyczne miasta i regionu oraz bogate tradycje sportowe. Miasto położone jest na styku
Kotliny Nowotarsko-Orawskiej i  pasma Gorców, w niewielkiej  odległości  od Tatr,  Pienin,
Masywu Babiej Góry, Zbiornika Czorsztyńskiego. W obszarach tych zlokalizowane są 4 z 6
karpackich parków narodowych w Polsce (Babiogórski,  Gorczański,  Pieniński,  Tatrzański)
oraz  liczne  rezerwaty  przyrody  m.  in.:  Skałka  Rogoźnicka,  Przełom  Białki,  Torfowisko
Wysokie „Bór na Czerwonem”.
W opracowanej w czerwcu 2002 Strategii Rozwoju Miasta Nowego Targu wyodrębniono 5
domen strategicznych dla Nowego Targu:
• Podnoszenie jakości życia mieszkańców
• Rozwój przedsiębiorczości 
• Turystyka i sport
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• Kultura i edukacja
• Współpraca międzynarodowa i transgraniczna
Dla każdej domeny wytyczono cele strategiczne, które przedstawiają się następująco:
• Rozwój infrastruktury komunalnej poprawiającej standardy zamieszkiwania społeczności

nowotarskiej,
• Wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich firm – aktywizacja lokalnych

przedsiębiorców oraz przyciąganie nowych inwestycji,
• Wykreowanie z Nowego Targu regionalnego centrum turystycznego o silnie rozwiniętej

funkcji recepcyjnej i obsługi ruchu turystycznego,
• Rozwój  działalności  kulturalnej  promującej  Nowy Targ i  przyciągającej  na  jego teren

gości z Polski i świata,
• Inicjowanie  i  wspieranie  działań  dotyczących  życia  społecznego  oraz  gospodarczego

Nowego Targu.

Aktualny stan gospodarki odpadami, prognozy i cele

Odpady komunalne

Stan aktualny
W roku 2003 zebrano z terenu miasta Nowy Targ 10113 Mg odpadów komunalnych. Ilość
odpadów wytworzonych w mieście w  roku 2003 oszacowano na 14703 Mg, na podstawie
wskaźników Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. 
85%  mieszkańców  objętych  jest  zorganizowaną  zbiórką  odpadów  komunalnych.  Odpady
zbierane są do przeważnie do pojemników 110 litrowych, ale także do pojemników większych
i  kontenerów  o  pojemności:  1,1  m3,  2,2  m3,  7,0  m3.  Mieszkańcy we  własnym zakresie
podpisują umowy na wywóz odpadów. Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych z terenu
miasta zajmują się firmy: IB z Białego Dunajca, EMPOL z Tylmanowej, ANTER z Nowego
Targu.  W  roku  2002  selektywnie  zbierane  były  tworzywa  sztuczne  do  8  pojemników
siatkowych o pojemności 2,2 m3,  w wyniku tej zbiórki zebrano 5 Mg tworzyw sztucznych. W
roku 2003 i 2004 zbierano tworzywa sztuczne za pośrednictwem  firmy IB. Od 2003 r. Firma
Empol przy blokach spółdzielczych zaadoptowała kontenery KP-7  na 3 punkty segregacji
odpadów: papier, szkło, metal. Dodatkowo we wrześniu 2004 za pośrednictwem firmy PPHU
Wtórpol na terenie miasta w kilkunastu punktach prowadzi się zbiórkę używanej odzieży i
innych tekstyliów. Selektywna zbiórka surowców wtórnych prowadzona jest także w szkołach
i przedszkolach w ramach konkursów recyklingowych.
Wydzielone  surowce  wtórne  przekazywane  sa  do  recyklindu  do  specjalistycznych  firm,
natomiast  zmieszane  odpady  komunalne  unieszkodliwiane  są  poprzez  składowanie  na
składowiskach: w Jawiszowicach (53% ogółu zebranych odpadów) i  w  Kamieńsku (47%
odpadów),

W Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej znajduje się już nieczynne rekultywowane składowisko
odpadów  o  powierzchni  około  2  ha,  usytuowane  na  średnim  tarasie  Białego  Dunajca.
Składowisko  funkcjonowało  od  roku  1965,  ilość  zgromadzonych  odpadów  ocenia  się  na
około  86000 Mg  - 94000 Mg odpadów. Wysokość warstwy odpadów waha się od 8 m do 10
m.  Składowisko  nie  posiadało  uszczelnienia  dna,  drenażu  odcieków,  ani  systemu
odgazowania. Wody podziemne pod składowiskiem były silnie zanieczyszczone przez odcieki
z  odpadów  komunalnych.  Duże  stężenie  chlorków  i  chromu  w  odciekach  z  wysypiska
odpadów komunalnych w Nowym Targu świadczyły o obecności odpadów chromowych na
wysypisku. Biogaz ze składowisk przedostawał się w sposób niekontrolowany do środowiska,
co stwarzało zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
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W  wyniku  wykonania  prac  rekultywacyjnych  zabezpieczono  czaszę  składowiska  przed
infiltracją  wód opadowych do złoża  odpadów oraz  ujęto i  odprowadzono odcieki  z  bryły
składowiska. Zastosowane rozwiązania ograniczenia uciążliwości zrekultywowanego obiektu
pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego minimalizują emisje pyłową oraz
skażenia  mikrobiologiczne,  natomiast  uciążliwością  pozostanie  czasowa  emisja  gazowa
związana  z  eksploatacja  studni  odgazowujących.  Przewiduje  się  zastosowanie
kontrolowanego systemu ujmowania  i  odprowadzenia  gazu  wysypiskowego do  atmosfery.
Wpływ na krajobraz procesu rekultywacyjnego jest zdecydowanie pozytywny w stosunku do
stanu poprzedniego i będzie się umacniał w miarę trwania tego procesu (wzrost krzewów,
wprowadzenie nasadzeń drzew i ich wzrost).
Na rekultywowanym składowisku prowadzony jest  monitoring wód podziemnych, badania
wykonywane  są  dwa  razy  w  roku  w  okresie  wiosennym  i  jesiennym,  przez  WIOŚ  w
Krakowie.

Prognozy ilości i jakości odpadów komunalnych
Cały strumień odpadów komunalnych w roku 2008 wzrośnie do 17230  Mg, a w roku 2014 do
20521  Mg.  Największy  wzrost  przewiduje  się  dla  strumienia  odpadów  budowlanych,
odpadów opakowaniowych, zwłaszcza opakowań wielomateriałowych, opakowań z papieru i
tektury oraz szkła, a także odpadów wielkogabarytowych. Dla pozostałych strumieni odpadów
komunalnych przewiduje się stabilny i niegwałtowny wzrost ilości.

Cele i działania w gospodarce odpadami komunalnymi
W Planie przyjęto cel ogólny i cele szczegółowe zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami. 
Cel  ekologiczny ogólny do roku 2014:  Minimalizacja  ilości  wytwarzanych odpadów oraz
wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.

Cele szczegółowe 2008 2014
Zbieranie odpadów 100 % mieszkańców 100 % mieszkańców

Deponowanie odpadów komunalnych  na
składowiskach

81 % 63 %

Skierowanie na składowiska odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji 
(w stosunku do roku 1995)

82 % 48 %

limity odzysku i recyklingu:
• opakowania z papieru i tektury
• opakowania ze szkła
• opakowania z tworzyw sztucznych
• opakowania metalowe
• opakowania wielomateriałowe
• odpady wielkogabarytowe
• odpady budowlane
• odpady niebezpieczne (z grupy

odpadów komunalnych)

45 %
35 %
22 %
35 %
20 %
26 %
20 %
22%

55 %
50 %
35 %
50 %
35 %
55 %
45 %
55 %

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
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1. Wprowadzenie  systemu  selektywnej  zbiórki  surowców wtórnych,  w  tym odpadów
opakowaniowych:  makulatury,  szkła,  metali,  tworzyw  sztucznych,  opakowań
wielomateriałowych. 

2. Wdrażanie systemu eliminacji odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów
komunalnych, ich zbierania i odzysku.

3. Wdrażanie  systemu  eliminacji  odpadów  budowlanych  ze  strumienia  odpadów
komunalnych, ich zbierania i odzysku. 

4. Wdrażanie  systemu  eliminacji  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów
komunalnych, ich zbierania i unieszkodliwiania.

5. Preferowanie  kompostowania  odpadów  organicznych  we  własnym  zakresie  w
zabudowie  jednorodzinnej,  wprowadzenie  selektywnej  zbiórki  bio-odpadów  w
zabudowie zwartej.

6. Wprowadzenie  systemowej  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  układzie
ponadlokalnym, na bazie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) wyposażonego
w  sortownię  odpadów  pochodzących  z  selektywnej  zbiórki,  kompostownię,
pomieszczenia  do  magazynowania  odpadów  niebezpiecznych,  linię  do  odzysku
odpadów budowlanych, linię do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych,
składowisko pozostałych odpadów komunalnych.

7. W Wojewódzkim Planie  Gospodarki  Odpadami  zostały określone  granice  obszaru
obsługiwanego  przez  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  –  są  to  gminy powiatu
nowotarskiego – obszar nr 8 do roku 2010, a do roku 2014 założono, że ZZO będzie
obsługiwać powiat nowotarski i tatrzański z wyłączeniem miasta Zakopane – obszar nr
5. 

8. Zbierane  odpady  będą  kierowane  do  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów.
Wysegregowane  surowce  wtórne:  papier,  szkło,  metale,  tworzywa  sztuczne
przekazywane  będą  do  sortowni;  odpady  wielkogabarytowe,  budowlane  do
odpowiednich linii technologicznych przy ZZO, odpady niebezpieczne do magazynów
przy ZZO, natomiast pozostałe odpady komunalne kierowane będą na składowisko.

9. Wprowadzenie  systemu  unieszkodliwiania  wyrobów  zawierających  azbest,
polegającego m.in. na wymianie eternitowych pokryć dachowych.

10. Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Szaflarskiej
11. Bieżąca likwidacja nielegalnych wysypisk.

Sektor gospodarczy

Stan aktualny
Na terenie  miasta  Nowy Targ w sektorze  gospodarczym wytwarzanych jest  łącznie  około
9030 Mg odpadów w ciągu roku, w tym 54,5 Mg odpadów niebezpiecznych. Z ogólnej ilości
wytwarzanych  odpadów  przemysłowych,  7951  Mg  jest  odzyskiwanych,  221  Mg
unieszkodliwianych,  854  Mg  składowanych.  Z  54,5  Mg  wytwarzanych  odpadów
niebezpiecznych  z  sektora  gospodarczego,  45,2  Mg  jest  unieszkodliwianych,  4,2  Mg  -
magazynowanych, 5 Mg – odzyskiwanych.
Do odpadów niebezpiecznych powstałych na terenie Nowego Targu należą: oleje silnikowe,
przekładniowe  i  smarowe,  sorbenty,  materiały  filtracyjne  zanieczyszczone  substancjami
niebezpiecznymi,  filtry  olejowe,  zużyte  elementy  zawierające  substancje  niebezpieczne,
odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki.
Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przesyłają informacje o wytwarzanych
odpadach  następujące  zakłady:  Miejski  Zakład  Komunikacji,  Spółdzielnia  Mleczarska,
Przedsiębiorstwo PKS, ASKO GORCE, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
S.A., TIMBA Sp. .z o.o, GUMPLAST-Podhale, WOJAS  Zakład produkcyjno-handlowy

91



Plan Gospodarki Odpadami Miasta Nowy Targ

Na  terenie  Nowego  Targu  prowadzi  działalność  12  firm  w  zakresie  zbiórki,  transportu,
odzysku  odpadów,  dodatkowo  15  firm  posiada  zezwolenie  na  działalność  w  zakresie
transportu brzeczki garbującej.

Na terenie miasta prowadzi działalność około 300 zakładów branży skórzanej i futrzarskiej.
Oszacowanie ilości powstających odpadów kuśnierskich i garbarskich jest niezmiernie trudne,
ponieważ  tylko  część  zakładów  posiada  zezwolenia  na  wytwarzanie  odpadów.  Są  to
najczęściej jedynie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, nie uwzględniające
odpadów  innych  niż  niebezpieczne.  Zdecydowana  większość  zakładów  nie  posiada
jakichkolwiek zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. 
Ocenia się, że z działalności zakładów w branży skórzanej i futrzarskiej pochodzi około 312
Mg odpadów niebezpiecznych i około 12800 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.
Większość  stałych  odpadów  z  zakładów  kierowanych  jest  do  strumienia  odpadów
komunalnych i  wraz  z  nimi  deponowanych na  składowiskach odpadów komunalnych lub
odpady te spalane są w piecach, co powoduje znaczne zanieczyszczania powietrza (emisja
dioksyn, furanów i metali ciężkich)
Odpady  ciekłe  tj.  brzeczka  garbująca  zawierająca  chrom,  z  niektórych  zakładów  jest
dowożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków i kierowana na linię chemicznego
podczyszczania. Natomiast brzeczka nie zawierająca chromu jest kierowana bezpośrednio do
kanalizacji lub dowożona do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczania
w procesie mechaniczno-biologicznym. 
Większość  zakładów kuśnierskich i  garbarskich odpady ciekłe,  w tym zawierające chrom,
kieruje  do  sieci  kanalizacyjne  lub  dowozi  wozami  asenizacyjnymi  do  oczyszczania
mechaniczno  –  biologicznego.  Powoduje  to  znaczne  zakłócenia  w  pracy  oczyszczalni,
ponieważ ładunki zanieczyszczeń są zbyt duże. Wysoka zawartość chromu w dostarczanych
ściekach, decyduje także o ich ponadnormatywnej zawartości w osadach ściekowych i przez
to dyskwalifikuje jakiekolwiek wykorzystanie powstających osadów.

W mieście Nowy Targ w jednostkach medycznych i weterynaryjnych powstaje rocznie  około
605 Mg odpadów o charakterze komunalnym i 73,4 Mg specyficznych odpadów medycznych

Szacuje się,  że na terenie miasta  znajduje  się około 1 000 Mg pokryć dachowych  i  płyt
elewacyjnych zawierających azbest.

Prognozy do 2014 roku
Nie przewiduje się znaczącego wzrostu wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego, ani
też wzrostu ilości odpadów z branży skórzanej i futrzarskiej.
Ilość  odpadów w  służbie  zdrowia  będzie  wzrastała  średnio  o  3  % rocznie  w  przypadku
odpadów o charakterze komunalnym, dla odpadów medycznych o charakterze specyficznym o
1 % rocznie. Dla odpadów weterynaryjnych przewidywany jest  wzrost ich ilości o 1 % w
ciągu roku.
Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów będzie
wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. 
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Cele i kierunki działań
Dla sektora gospodarczego przyjmuje się następujące cele ekologiczne:
1. Minimalizacja  wytwarzania  odpadów  z  sektora  gospodarczego  oraz  wprowadzenie

nowoczesnego systemu ich zbiórki, unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania. 
2. Minimalizacja zagrożeń powodowanych przez odpady garbarskie
3. Kontrolowanie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
4. Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
5. Zinwentaryzowanie odpadów zawierających PCB
6. Złomowanie  pojazdów tylko w uprawnionych składnicach złomu,  maksymalny odzysk

odpadów pochodzących z wyeksploatowanych pojazdów.
7. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów elektrycznych i elektronicznych

Dla osiągnięcia założonego celu, jakim jest Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów
przemysłowych  w  2014  roku  na  poziomie  90%  ogólnej  ilości  wytworzonych  odpadów,
konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:
1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji 
2. Stymulowanie  podmiotów  gospodarczych  wytwarzających  odpady  przemysłowe  do

zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego

Dla  osiągnięcia  celu  uporządkowanie  gospodarki  odpadami  garbarskimi  konieczne  jest
podjęcie następujących kierunków działań:
1. Zewidencjonowanie zakładów prowadzących działalność kuśnierską lub garbarską
2. Ewidencja  odpadów  wytwarzanych  przez  te  zakłady,  zarówno  jakościową  (rodzaje

wytwarzanych odpadów), jak i ilościową (ilość wytwarzanych poszczególnych rodzajów
odpadów).

3. Rozeznanie sposobów zagospodarowania powstających odpadów.
4. Weryfikacja wydanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
5. Zaostrzenie  kontroli  zakładów  kuśnierskich  i  garbarskich  w  zakresie  prowadzonej

gospodarki odpadami:
• Kontrola  zakładów,  nieposiadających  żadnych  uzgodnień  w  zakresie  gospodarki

odpadami
• Kontrola zakładów, które mają wydane decyzje wyłącznie na wytwarzanie świetlówek
• Kontrola  zakładów pozostałych zakładów,  które  posiadają  decyzje  na  wytwarzanie

odpadów niebezpiecznych: świetlówek i odpadów z odtłuszczania
6. Wprowadzenie zorganizowanego systemu zbiórki odpadów kuśnierskich i garbarskich
7. Wybudowanie obiektu przeznaczonego do czasowego gromadzenia odpadów z przemysłu

skórzanego i futrzarskiego  w ramach ZZO.
8. Zapewnienie odbioru zgromadzonych odpadów przez specjalistyczne firmy - obowiązek

ten będzie spoczywał na jednostce administrującej ZZO
9. Wprowadzenie skutecznego systemu kar  dla  zakładów uchylających się  od obowiązku

uporządkowania gospodarki odpadami produkcyjnymi.
10. Kontrolowanie  ścieków  z  zakładów  kuśnierskich  i  garbarskich  dostarczanych  do

oczyszczalni 
Wprowadza się obowiązek posiadania studzienek pomiarowych dla wszystkich zakładów
kuśnierskich i garbarskich, odprowadzających ścieki do systemu kanalizacyjnego.
Nakazuje  się  Miejskiemu  Zakładowi  Wodociągów  i  Kanalizacji  wprowadzenie
skutecznego  systemu  kar  dla  zakładów  niedotrzymujących  parametrów  ścieków
wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego lub dowożonych do oczyszczalni  wozami
asenizacyjnymi w terminie do 31.12.2005r.
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Dla  pełnego  unieszkodliwienia  niebezpiecznych  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych
zakłada  się  wzmocnienie  działań  służb  inspekcyjnych  oraz  szkolenia  z  zakresu  edukacji
ekologicznej pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych.

W  celu  zintensyfikowania  unieszkodliwiania  odpadów  zawierających  azbest  zaleca  się
wprowadzenie programu w mieście polegającego na:
• dofinansowaniu wymiany poryć dachowych wykonanych z eternitu,
• bezpiecznym usuwaniu odpadów azbestowych przez upoważnione do tego firmy
• deponowaniu  odpadów  azbestowych  na  wytypowanych  składowiskach:  w  wujkowie

Starym lub w Tarnowie (Zakłady Azotowe).

Odpady z oczyszczalni ścieków

Stan aktualny
Do  sieci  kanalizacji  na  terenie  miasta  Nowy  Targ  przyłączone  jest  około  85%  posesji.
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 63,4 km.
Odbiorcą  ścieków  jest  oczyszczalnia  mechaniczno-biologiczna  w  Nowym Targu  przy  ul.
Polnej  51.  Administratorem  oczyszczalni  oraz  sieci  kanalizacyjnej  jest  Miejski  Zakład
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Nowym  Targu.  Oczyszczalnia  posiada  przepustowość
projektowaną 21000 m3/dobę i  obsługuje ponad 33 tys. mieszkańców. Do oczyszczalni tej
przyłączona jest sieć kanalizacji Biały Dunajec – Nowy Targ obsługująca również inne gminy
poza miastem Nowy Targ. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Dunajec.
Oczyszczalnia posiada uregulowany stan prawny – pozwolenie wodno-prawne.
W oczyszczalni w Nowym Targu ścieki bytowe poddawane są mechaniczno - biologicznemu
oczyszczaniu. Dla ścieków chromowych przeznaczona jest chemiczna podczyszczania.
W roku 2003 w oczyszczalni ścieków w Nowym Targu wytworzono łącznie niemal 12318
Mg odpadów, z czego aż ponad 95% stanowi osad nadmierny, który cechuje się wyjątkowo
dużą zawartością chromu, co uniemożliwia jakiekolwiek gospodarcze wykorzystanie osadu.
Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się kilka obiektów służących do zagospodarowania
odpadów: instalacja termicznej utylizacji osadu nadmiernego składowisko lagun osadowych,
miejsce  do  czasowego  gromadzenia  osadów  chromowych,  miejsce  do  przejściowego
magazynowania osadu nadmiernego.
Większość osadu nadmiernego jest unieszkodliwiana w instalacji termicznej utylizacji osadu
nadmiernego, w której osad nadmierny wykorzystywany jest do produkcji energii. Osad jest
suszony w suszarce przeponowej, a następnie wysuszony granulat osadu jest wykorzystywany
jako paliwo do opalania kotła produkującego parę technologiczną wykorzystywaną w procesie
suszenia. Para nie ma kontaktu z suszonym osadem, a wysuszony osad jest sterylny.
Na  składowisku  lagun  osadowych  na  przeważającej  powierzchni  składowany  jest  osad
nadmierny, natomiast  docelowym jego  przeznaczeniem jest  składowanie  żużli  i  popiołów
paleniskowych powstałych w procesie termicznej  utylizacji  ustabilizowanych komunalnych
osadów  ściekowych.  W  jednej  komorze  składowane  są  popioły  a  pięć  komór  służy  do
tymczasowego magazynowania osadu nadmiernego.
Zgodnie z  decyzją – do 31.12.2005 roku składowisko ma być dostosowane do wymogów
ustawy o  odpadach  w  zakresie:  założenia  i  prowadzenia  monitoringu;  wykonania  pasów
zieleni izolującej; wykonania drenażu uniemożliwiającego dopływ wód powierzchniowych i
podziemnych do składowiska.
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Prognozy do roku 2014
W przypadku rozbudowy kanalizacji  w Nowym Targu oraz  podłączenia nowo budowanej
sieci  kanalizacyjnej  innych  miejscowości  do  oczyszczalni  w  Nowym  Targu,  ciężar
zagospodarowania osadów ściekowych będzie spoczywał na gminie – miasto Nowy Targ.
Zatem  należy  założyć  co  najmniej  dwukrotny  wzrost  ilości  osadu  nadmiernego  w
perspektywie do roku 2014. 
Ilość osadów chromowych zależeć  będzie  od kierunków rozwoju  przemysłu garbarskiego,
wobec obserwowanej  tendencji  utrzymywania się  produkcji  garbarskiej  na stały poziomie,
bądź wycofywania się z rynku niektórych firm garbarskich, nie przewiduje się znaczącego
wzrostu ilości osadów chromowych.

Cele i kierunki  działań w gospodarce osadami ściekowymi
Najważniejszym celem w gospodarce  odpadami  pochodzącymi  z  oczyszczalni  ścieków w
Nowym Targu jest zmniejszenie ich uciążliwości tj. zawartości chromu.
Dodatkowo za KPGO i WPGO w gospodarce osadowej przyjmuje się następujące cele:
• Zmniejszenie stopnia składowania osadów ściekowych na składowiskach 
• Minimalizacja magazynowania osadów na oczyszczalniach ścieków.

Wytwarzane  osady  pochodzące  z  oczyszczalni  ścieków  w  Nowym  Targu  cechują  się
niezwykle wysoka zawartością chromu, co uniemożliwia ich jakiekolwiek zastosowanie do
celów rolniczych lub rekultywacyjnych.
W  związku  z  tym  dla  Nowego  Targu  przewiduje  się  jedynie  termiczny  sposób
unieszkodliwiania wytwarzanego osadu nadmiernego bądź jego składowanie.
W  przypadku  osadu  chromowego  możliwe  jest  prowadzenie  procesów  odzysku  lub
unieszkodliwiania tylko przez specjalistyczne firmy chemiczne.
Bardzo  wysoka  zawartość  chromu  w  osadach  ściekowych  wynika  z  jakości  ścieków
dostarczanych  do  oczyszczalni  ścieków  przez  zakłady garbarskie  i  futrzarskie,  w  sposób
bezpośredni  lub  pośrednio  poprzez  system  kanalizacyjny.  W  związku  z  tym  należy
bezwzględnie wprowadzić następujące działania:
• Kontrolowanie  ścieków  z  zakładów  kuśnierskich  i  garbarskich  dostarczanych  do

oczyszczalni
• Wprowadzanie  skutecznego  systemu kar  dla  zakładów niedotrzymujących parametrów

ścieków wprowadzonych do sytemu kanalizacyjnego lub  dowożonych do oczyszczalni
wozami asenizacyjnymi.

Przyjęty system gospodarki odpadami

Odpady komunalne
W przyjętym systemie zakłada się prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
w układzie ponadlokalnym. Wojewódzki i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada, że
początkowo  tj.  do  roku  2010  układ  ponadlokalny  będą  stanowiły  gminy  powiatu
nowotarskiego, a do roku 2014 wspólna gospodarka odpadami będzie prowadzona w układzie
powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. 
W chwili obecnej budowana jest sortownia w Nowym Targu, przewiduje się, że inwestycja ta
będzie  rozbudowywana i  poszerzana  o nowe obiekty tj.  kompostownię  oraz  składowisko.
Zrealizowane  inwestycje  będą  spełniać  funkcje  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów dla
gmin powiatu nowotarskiego.

95



Plan Gospodarki Odpadami Miasta Nowy Targ

Na przyjęty system gospodarki odpadami składa się:
1. Minimalizacja  ilości  wytwarzanych  odpadów  –  warunkiem  redukcji  ilości

wytwarzanych  odpadów  jest  szeroko  prowadzona  edukacja  społeczna:  w  systemie
nauczania  w  szkołach  oraz  za  pomocą  środków  masowego  przekazu  
i rozpowszechnianych ulotek i plakatów. Istotne będzie zachęcanie mieszkańców do
kompostowanie frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji we własnym
zakresie w zabudowie jednorodzinnej poza centrum miasta. 

2. Zbieranie i transport odpadów -  taką działalnością zajmują się tylko przedsiębiorstwa,
które posiadają stosowne zezwolenia. Aktualnie na terenie miasta Nowy Targ zbiórką 
i wywozem odpadów komunalnych zajmują się:
• IB Sp. z o.o. Biały Dunajec, 
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, Tylmanowa,
• Firma Usługowa ANTER w Nowym Targu 

3. Selektywna  zbiórka odpadów  jest  warunkiem  koniecznym,  którego  zastosowanie
umożliwia późniejszy recykling lub odzysk zebranych odpadów. Selektywna zbiórka
powinna obejmować podstawowe surowce wtórne, w tym odpady opakowaniowe:
• makulaturę,
• szkło,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe.
Proponuje  się,  aby  selektywna  zbiórka  wymienionych  frakcji  odpadów  była
realizowana „u źródła”, bezpośrednio przez gospodarstwa domowe oraz w systemie
kompletów kolorowych pojemników. Odpady będą zbierane do kolorowych worków
przeznaczonych  na  poszczególne  rodzaje  surowców  wtórnych  w  zabudowie
jednorodzinnej. Worki będą odbierane przez firmę wywożącą odpady w określonym
dniu np. 1 raz w ciągu miesiąca. Istotne jest zachęcanie mieszkańców do prowadzenia
selektywnej zbiórki. Najskuteczniejszym bodźcem są zachęty finansowe. W związku z
tym  proponuje  się,  aby  wydzielone  surowce  wtórne  w  workach  były  odbierane
nieodpłatnie,  a  mieszkańcy  ponosili  opłaty  jedynie  za  wywóz  odpadów
niesegregowanych. Przewiduje się dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów przez
gminę  poprzez  nieodpłatne  zaopatrywanie  mieszkańców w worki  przeznaczone  na
surowce wtórne.
Selektywna zbiórka  odpadów będzie  się  także  odbywać w punktach  selektywnego
zbierania odpadów, gdzie surowce wtórne zbierane będą do specjalnych kolorowych
pojemników, przeznaczonych na surowce wtórne, rozstawionych na terenie miasta, w
miejscach o dużym nasileniu ruchu mieszkańców lub o dużej gęstości zaludnienia. 
Uzupełnieniem  tak  prowadzonej  zbiórki  mogłyby  być  konkursy  recyklingowi
prowadzone  w  szkołach.  Proponuje  się  zintensyfikowanie  selektywnej  zbiórki  w
szkołach. 

4. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. Na terenie Nowego Targu, w części
miasta  z  zabudową  jednorodzinną,  możliwe  jest  kompostowanie  bioodpadów  we
własnym zakresie.  Na pozostałym obszarze  miasta:  w centrum oraz  na  terenach o
zabudowie  blokowej  należy  stopniowo  wprowadzać  selektywną  zbiórkę  odpadów
ulegających biodegradacji. Bioodpady należy także pozyskiwać selektywnie z placów
targowych i  hurtowni  owocowo-  warzywnych.  Ważne  jest  również,  aby odpady z
pielęgnacji  terenów  zielonych,  utrzymywanych  przez  miasto  trafiały  do
kompostowania, a nie do odpadów niesegregowanych. Należy pamiętać, że odpady
biodegradowalne  z  zabudowy wielorodzinnej  powinny  być  zbierane  do  specjalnie
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skonstruowanych pojemników, w których zapewniono dostęp powietrza do odpadów
oraz  możliwość  gromadzenia  się  odcieków  na  dnie  pojemnika.  W  przeciwnym
wypadku  odpady  organiczne  powinny  być  zbierane  z  dużą  częstotliwością
(przynajmniej raz w tygodniu), aby zapobiec zagniwaniu odpadów i wydzielaniu się
nieprzyjemnych odorów.

5. Selektywna zbiórka:
• odpadów wielkogabarytowych:  okresowe odbieranie  w  ramach  organizowanych

akcji,  odbiór  bezpośrednio  od  właścicieli,  dostarczanie  do  ZZO  własnym
transportem,

• odpadów budowlanych – zbiórką zajmować się będą wytwórcy (firmy remontowo-
budowlane), specjalistyczne firmy, na placu budowy odpady będą składowane w
oddzielnych miejscach (kontenerach) i wywożone do zakładu zagospodarowania
odpadów.

• odpadów  niebezpiecznych:  
• zbieranie poprzez sieć handlową.

a. w aptekach będą zbierane przeterminowane leki,
b. w sklepach ogrodniczych – pestycydy i opakowania po środkach ochrony

roślin,
c. w sklepach ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym – baterie,
d. w  warsztatach  i  stacjach  obsługi  pojazdów  –  oleje  i  inne  płyny

eksploatacyjne,
e. w sklepach z farbami i rozpuszczalnikami – farby, lakiery, rozpuszczalniki.
f. dodatkowo w szkołach będą zbierane baterie

• zbieranie w punkcie zbiórki odpadów m.in. niebezpiecznych. 
Proponuje się, aby w powstałym punkcie zbierane były odpady niebezpieczne
pochodzące  z  odpadów  komunalnych,  a  także  odpady  pochodzące  z
okolicznych  zakładów  garbarskich.  Proponuje  się  aby  odpady  pochodzenia
komunalnego przyjmowane były bezpłatnie, natomiast od właścicieli odpadów
garbarskich  pobierane  byłyby opłaty.  Zaleca  się,  aby  opłaty  nie  były  zbyt
wygórowane,  w  cenie  porównywalnej  do  odbioru  zmieszanych  odpadów
komunalnych.  W przypadku zbyt  wysokiej  ceny odpady te  będą  trafiać  do
strumienia odpadów komunalnych.

• regularny odbiór  odpadów  przez  specjalny pojazd  (Mobilny  Punkt  Zbiórki
Odpadów  Niebezpiecznych).  Do  tego  celu  stosowane  będą  specjalne
samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar
(średnio cztery razy w roku).  Pojazd obsługiwać będzie  obszar  należący do
ZZO.

6. Odzysk i zagospodarowanie:
• surowce  wtórne  kierowane  będą  do  sortowni  ZZO,  stąd  kierowane  będą  do

specjalistycznych  instalacji  odzysku:  papierni,  hut  szkła,  hut  metali,  zakładów
przerobu tworzyw sztucznych.

• odpady ulegające biodegradacji – zagospodarowania polegać będzie na:
• kompostowaniu  bio-odpadów zbieranych selektywnie  w zabudowie  zwartej,

odpadów  pochodzących  z  pielęgnacji  terenów  zielonych,  odpadów
organicznych z placów targowych i hurtowni owocowo-warzywnych,

• popularyzacji  kompostowania  we  własnym  zakresie  w  zabudowie
jednorodzinnej.

Zakłada  się,  że  około  10%  domowych  odpadów  organicznych  będzie
zagospodarowywana we własnym zakresie przez mieszkańców. 
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• odpady wielkogabarytowe będą demontowane na stanowiskach znajdujących się na
terenie ZZO. 

• odpady  budowlane  przetwarzanie  w  zakładzie  wyposażonym  w  linię  do
przekształcania  gruzu  budowlanego  i  doczyszczanie  dowiezionych  odpadów
budowlanych. 

• odpady  niebezpieczne  przekazywane  do  odbiorców  zajmujących  się  ich
unieszkodliwieniem,

• pozostałe odpady komunalne będą kierowane na składowisko w ZZO.

Odpady z sektora gospodarczego
Powstające  odpady  w  zakładach  przemysłowych  będą  zagospodarowywane  stosownie  do
posiadanych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. We wszystkich przedsiębiorstwach
obowiązuje  hierarchia  postępowania  z  odpadami,  która  w  pierwszej  kolejności  nakazuje
unikania powstawania odpadów, kolejno: odzysk, unieszkodliwiania, a gdy to jest niemożliwe
dopuszczenie do składowania. Należy dążyć do maksymalnego gospodarczego wykorzystania
odpadów przemysłowych
Wszystkie  powstające  odpady  w  zakładach  kuśnierskich  i   garbarskich  powinny  być
zewidencjonowane  i  objęte  systemem  zorganizowanej  zbiórki.  Zakłada  się,  że  zakłady
prowadzące  działalność  w  branży  futrzarskiej  i  garbarskiej  będą  posiadać  umowy  ze
specjalistycznymi firmami na wywóz odpadów poprodukcyjnych.
Alternatywnym rozwiązaniem będzie magazynowanie zebranych odpadów w ZZO i stamtąd
przekazywanie  ich   do  unieszkodliwienia  do  specjalistycznych  instalacji  posiadających
stosowne zezwolenia.
Odpady  ciekłe  –  brzeczka  garbująca,  będzie  kierowana  wyłącznie  do  podczyszczalni
chemicznej  w  oczyszczalni  ścieków  w  Nowym  Targu,  natomiast  nie  będzie  możliwe
kierowanie odpadów z garbarni bezpośrednio do kanalizacji.
Odpady specyficzne z jednostek służby zdrowia i punktów weterynaryjnych będą odbierane
specjalistycznym  transportem  i  przekazywane  do  termicznego  unieszkodliwienia  np.  do
Termicznego Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych  w Krakowie.
Zaleca  się  organizację  przeterminowanych  leków  w  aptekach  i  stamtąd  kierowanie  ich
bezpośrednio do unieszkodliwiania, lub do magazynowania w ZZO.
 Odpady pochodzące z wymiany dachów eternitowych będą odbierane przez specjalistyczne
firmy  posiadające  stosowne  zezwolenia  i  kierowane  do  składowania  na  odpowiednich
obiektach w województwie małopolskim:
• składowisko w Ujkowie Starym
• składowisko Zakładów Azotowych w Tarnowie.

Zakład Zagospodarowania Odpadów - ZZO
Zebrane odpady komunalne kierowane będą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO).
Zakład będzie spełniał funkcję ponadlokalną, co spowoduje lepsze wykorzystanie oraz obniży
jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. W ramach ZZO przewiduje się: 
• sortownię odpadów
• kompostownię, 
• pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych, 
• pomieszczenie (halę) do magazynowania odpadów pogarbarskich,
• miejsce do magazynowania odpadów budowlanych oraz linię do ich odzysku, 
• linię do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych,
• składowisko pozostałych odpadów komunalnych.
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Wyboru obszarów obsługiwanych przez poszczególne Zakłady Zagospodarowania Odpadów
dokonano w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
WPGO zakłada, że planowany ZZO będzie miał charakter ponadgminny i będzie obsługiwał: 
• do roku 2010 –– gminy powiatu nowotarskiego – obszar nr 8
• do roku 2014 – powiat nowotarski i tatrzański – obszar nr 5

Dnia 1 października 2004 roku została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy 11 gminami, a
firmą IB Sp. z o.o. w siedzibą w Białym Dunajcu. Gminy są współwłaścicielami terenu „Na
Czerwonym”  o  powierzchni  2,37  ha,  który  został  wydzierżawiony  z  przeznaczeniem  na
prowadzenie  sortowni  odpadów  wybudowanej  przez  firmę  IB  Sp.  z  o.o.   Dodatkowo
wyrażono  zgodę  na  posadowienie  obiektów  i  urządzeń  służących  do  kompostowania
odpadów.  Przy  czym  wykluczono  możliwość  prowadzenia  odzysku  i  unieszkodliwiania
odpadów pochodzących spoza terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

Wymieniona  umowa,  a  także  sortownia  odpadów  stanowią  zaczątek  Zakładu
Zagospodarowania  Odpadów,  który  będzie  obsługiwał  wyłącznie  gminy  wymienione  w
umowie.  Przewiduje  się  powstanie  dalszych  obiektów  służących  odzyskowi  i
unieszkodliwianiu odpadów. W pierwszej kolejności powstanie:
• kompostownia,
• składowisko odpadów.
W późniejszym terminie zaleca się wybudowanie:
• pomieszczeń do magazynowania odpadów niebezpiecznych,
• hali do gromadzenia odpadów kuśnierskich i garbarskich (opcjonalnie),
• linii do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych,
• zakładu odzysku odpadów budowlanych.

Harmonogram realizacji przedsięwzięć, zadania strategiczne

Harmonogram realizacji przedsięwzięć krótkookresowych 2005 – 2008

1. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 
• papieru i tektury, 

• szkła,

• tworzyw sztucznych,
• metali,

• opakowań wielomateriałowych.

2. Wprowadzenie systemu zbiórki i skierowanie do odzysku:
• odpadów wielkogabarytowych,

• odpadów budowlanych,
• odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych).

3. Promowanie kompostowania we własnym zakresie w zabudowie jednorodzinnej
4. Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.
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5. Osiągnięcie  w  roku  2008  zakładanych  limitów  odzysku  i  recyklingu  poszczególnych
rodzajów odpadów wg punktu 3.1.1.3

6. Przystąpienie  do  organizacji  i  budowy  ponadlokalnego  Zakładu  Zagospodarowania
Odpadów w ramach powiatu nowotarskiego.

W ramach ZZO przewiduje się:
• sortownię odpadów, 
• kompostownię, 
• magazyn odpadów niebezpiecznych, 
• pomieszczenie (halę) do magazynowania odpadów garbarskich,
• miejsce do magazynowania odpadów budowlanych oraz linię do ich odzysku, 
• linię do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych,
• składowisko pozostałych odpadów komunalnych.

7. Ograniczenie  składowania  odpadów komunalnych -  przeznaczenie  do deponowania  na
składowisku nie więcej niż 81% wytworzonych odpadów komunalnych.

8. Zagospodarowanie powstających osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków poprzez:
• termiczną utylizację osadu nadmiernego; 
• przekazywanie osadów chromowych do wyspecjalizowanych firm.

9. Monitoring rekultywowanego składowiska w przy ul Szaflarskiej.
10. Likwidacja dzikich wysypisk.
11. Wprowadzanie bezodpadowych i  mało odpadowych technologii  produkcji  w zakładach

produkcyjnych. 
12. Uporządkowanie gospodarki odpadami kuśnierskimi i garbarskimi
13. Kontrolowanie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
14. Wprowadzenie systemu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Zadania strategiczne długookresowe do roku 2014
1.  Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

• papieru i tektury, 

• szkła, 

• tworzyw sztucznych, 

• metali, 

• opakowań wielomateriałowych.

2.  Rozwój systemu zbiórki i odzysku:
• odpadów wielkogabarytowych, 

• odpadów budowlanych, 
• odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych).

3.  Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.Osiągnięcie w
roku 2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów
wg punktu 3.1.1.3.

4. Kontynuacja budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
5. Dalsze ograniczenie składowania odpadów komunalnych - przeznaczenie do deponowania

na składowisku nie więcej niż 57 % wytworzonych odpadów komunalnych. 
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6. Zagospodarowanie powstających osadów ściekowych poprzez termiczną utylizację osadu
nadmiernego i przekazywanie osadów chromowych specjalistycznym firmom.

7. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Szaflarskiej.
8. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów.
9. Rozwój  bezodpadowych  i  mało  odpadowych  technologii  produkcji,  maksymalizacja

gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych.
10. Kontrolowanie gospodarki odpadami kuśnierskimi i  garbarskimi
11. Kontrolowanie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Koszty  związane  z  realizacją  planu  gospodarki  odpadami  i  możliwości
finansowania

Koszty inwestycyjne
Na  podstawie  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  Nowotarskiego  dokonano
oszacowania kosztów inwestycyjnych przypadających na Miasto  Nowy Targ w związku z
realizacją  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  obsługującego  obszar  powiatu
nowotarskiego. Udział w kosztach wysokości 18,5 % ustalono na postawie stosunku liczby
ludności gminy do ilości osób zamieszkujących powiat nowotarski.

Koszty inwestycyjne w latach 2006-2008 obejmą:
• budowę kompostowni,
• budowę punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i garbarskich,
• budowę zakładu odzysku i zagospodarowanie odpadów budowlanych,
• budowę zakładu demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych, 
• budowę nowoczesnego składowiska odpadów,
Łącznie w latach 2006-2008 koszty inwestycyjne wyniosą   1 980 000  PLN.

Koszty  działań  inwestycyjnych  w  gospodarce  odpadami  w  latach  2009-2014  obejmą
kontynuację budowy obiektów wymienionych wyżej i wyniosą 1 620 000 PLN. Rozbudowa
instalacji do utylizacji osadu nadmiernego wymagać będzie nakładów 

Koszty działań nieinwestycyjnych
Systemowa  gospodarka  odpadami  wymaga  prowadzenia  działań  nieinwestycyjnych,  do
których należą:
• opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami,
• edukacja ekologiczna,
• monitoring zrekultywowanego składowiska
• likwidacja dzikich wysypisk,
• unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
• funkcjonowanie termicznej instalacji osadu nadmiernego i składowiska lagun osadowych
Ocenia się, ze koszty działań nieinwestycyjnych w latach 2005-2008 wyniosą 8 476 000 PLN,
będą  związane  przede  wszystkim  z  utrzymaniem  termicznej  instalacji  utylizacji  osadu
nadmiernego i lagun osadowych

Koszty eksploatacyjne
Wyliczenia wskazują, że w latach 2005 – 2014 koszty eksploatacyjne związane ze zbiórką
transportem i  zagospodarowaniem odpadów komunalnych,  przypadające  na  1  mieszkańca
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wyniosą  rocznie  odpowiednio  31,50  –  54,38  zł,  natomiast  w  przeliczeniu  na  1  Mg
wytwarzanych odpadów komunalnych od 79,68 zł w roku 2005 do 110,48 w roku 2014.
Obecnie opłaty za zbieranie i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych
między właścicielem nieruchomości a firmą prywatną wywożącą odpady. 

System monitoringu i oceny wdrażania planu

Plan gospodarki odpadami będzie aktualizowany raz na 4 lata, co 2 lata będzie sporządzane
sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, na bieżąco będzie kontrolowany postęp
w  zakresie  wdrażania  przedsięwzięć  zdefiniowanych  w  planie.  Wdrażanie  Planu  będzie
podlegało regularnej ocenie w zakresie:

• określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań,
• określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
• oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
• analizy przyczyn tych rozbieżności.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji  Planu jest dobry system sprawozdawczości,
oparty  na  wskaźnikach  stanu  środowiska  i  zmiany  presji  na  środowisko,  a  także  na
wskaźnikach  świadomości  społecznej.  Jako  wskaźniki  przyjęto  ilość  wytwarzanych  i
zbieranych odpadów,  odsetek  odpadów zagospodarowywanych poszczególnymi  metodami,
poziom  odzysku  odpadów  zbieranych  selektywnie  w  stosunku  do  całkowitej  ilości  tych
odpadów zawartych w odpadach komunalnych
Do wskaźników świadomości ekologicznej zaliczono: udział społeczeństwa w działaniach na
rzecz poprawy gospodarki odpadami, ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez
mieszkańców (np.  dzikie  wysypiska),  liczbę,  jakość i  skuteczność kampanii  edukacyjno –
informacyjnych.

Analiza  oddziaływania  projektu  planu  gospodarki  odpadami  na
środowisko

Wdrożenie  planu  gospodarki  odpadami  spowoduje  poprawę  jakości  środowiska.
Zrealizowanie  planu  będzie  skutkować  korzystnymi  zmianami,  w  stosunku  do
dotychczasowej sytuacji, w oddziaływaniu na poszczególne komponenty środowiska:
• Powietrze atmosferyczne  - podstawową, korzystną zmianą związaną z uszczelnieniem

systemu zbiórki odpadów i wprowadzeniem na szerszą skalę selektywnej zbiórki odpadów
(w tym niebezpiecznych) będzie ograniczenie spalania odpadów w piecach domowych.
Nagminna praktyka związana z jednej strony z oszczędnością paliwa przez mieszkańców,
z  drugiej  próbą  oszczędności  na  opłatach  za  wywóz  odpadów,  powoduje  obecnie
znaczące,  lokalne  (miejscowe),  przejściowe  skażenia  powietrza.  Uporządkowanie
gospodarki  odpadami  skutkować  będzie  poprawą  stanu  sanitarnego  powietrza,
ograniczeniem  emisji  toksycznych  i  kancerogennych  związków  ze  spalania  odpadów
opakowaniowych (papier, plastik, kompozyty), oraz (szczególnie ważne na terenie miasta)
części odpadów z zakładów garbarskich i kuśnierskich. 

• Wody powierzchniowe i podziemne - realizacja postanowień planu wpłynie na poprawę
jakości wód powierzchniowych poprzez:
• likwidację  istniejących dzikich  wysypisk  odpadów i  ograniczenie  ich  „odnawiania

się”,
• uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie ścieków komunalnych;

- likwidację zrzutów ścieków pogarbarskich do kanalizacji miejskiej,
- likwidację zrzutów ścieków pogarbarskich bezpośrednio do cieków wodnych,
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• ograniczenie przedostawania się do środowiska substancji niebezpiecznych na skutek
wysypywania na drogi i do koryt cieków popiołu pochodzącego ze spalania odpadów
w piecach domowych, 

• wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych (ograniczenie
ich  wyrzucania  do  koryt  potoków,  lub  długotrwałego  składowania  na  terenach
posesji).

Powyższe  działania  skutkować  będą  poprawą  jakości  wód  powierzchniowych  i
podziemnych.  Ograniczona  zostanie  możliwość  skażenia  wody  na  skutek  istnienia  w
środowisku  dzikich  wysypisk  odpadów  lub  długotrwałego  składowania  odpadów
wielkogabarytowych  i  niebezpiecznych  na  terenie  posesji  oraz  wylewania  do  gleb
zużytych  olejów  i  odczynników  w  gospodarstwach  domowych  i  zakładach
rzemieślniczych.
Ze  względu  na  częstą  obecnie  praktykę  zrzutu  ścieków  pogarbarskich  do  kanalizacji
sanitarnej, istnieje stałe zagrożenie zatrucia złoża biologicznego w oczyszczalni ścieków.
Skutkuje to ograniczeniem skuteczności odczyszczania ścieków na okres kilkunstu dni do
kilku tygodni. Uporządkowanie gospodarki tą grupą ścieków ograniczy zagrożenie cyklu
technologicznego  oczyszczalni  i  zwiększy  sprawność  jej  pracy.  Poprawie  ulegną
parametry wody oczyszczonej zrzucanej do Dunajca.

• Gleby - na poprawę jakości gleb wpłynie przede wszystkim ograniczenie liczby „dzikich
wysypisk”  (lokalne  nagromadzenie  odpadów)  i  ilości  odpadów  rozpraszanych  w
środowisku (zaśmiecenie), oraz ograniczenie „dzikich” zrzutów ścieków (komunalnych i
pogarbarskich)  do  środowiska.  W  sposób  dodatkowy  na  poprawę  stanu  gleb  będzie
oddziaływać prowadzona w ramach planu akcja edukacji ekologicznej. Poprzez większą
świadomość zagrożeń ze strony odpadów (substancji) niebezpiecznych i pewnych działań
gospodarczych,  zostanie  zmniejszona  tolerancja  społeczności  lokalnej  na  występujące
przypadku łamania prawa i przyzwolenie na zatruwanie środowiska w skali miejscowej
(sąsiedzkiej). 

• Krajobraz -  poprawa jakości krajobrazu uzyskana zostanie poprzez ograniczenie ilości
odpadów  w środowisku  (dzikie  wysypiska,  zaśmiecenie)  i  związane  z  nimi  wtóre
oddziaływanie na florę i faunę. Negatywny wpływ na krajobraz będą miały instalacje i
obiekty związane z  planowanymi inwestycjami w system zbiórki  odpadów (kontenery,
stacje zbiórki, Zakład Zagospodarowania Odpadów). Wpływ ten może zostać ograniczony
poprzez optymalizację lokalizacji i architektury budowli, oraz wkomponowanie kształtu,
kolorystyki  i  miejsc  ustawienia  kontenerów  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  w
środowisko (miejskie i przyrodnicze).

• Flora  i  fauna  -  na  florę  i  faunę  zapisy  planu  oddziaływać  będą  pośrednio  poprzez
poprawę poszczególnych,  opisanych powyżej,  komponentów środowiska.  Ograniczenie
ilości  substancji  niebezpiecznych  trafiających  do  środowiska  wpłynie  na  poprawę
kondycji  ekosystemów.   Ważnym czynnikiem będzie  oddziaływanie  poprzez  edukację
ekologiczną.  Z  podniesieniem  poziomu  świadomości  ekologicznej  wiązać  będzie  się
generalna zmiana nastawienia do potrzeb ochrony przyrody i zwiększenie wrażliwości na
negatywne zmiany.
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