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Zasady postępowania z odpadami:Zasady postępowania z odpadami:

• minimalizacjminimalizacjminimalizacjminimalizacjaaaa powstawania odpadów
• segregacja odpadów prowadząca do wyeliminowaniawyeliminowaniawyeliminowaniawyeliminowania ze• segregacja odpadów prowadząca do wyeliminowaniawyeliminowaniawyeliminowaniawyeliminowania ze

strumienia odpadów składowanych surowcówsurowcówsurowcówsurowców wtórnychwtórnychwtórnychwtórnych
• określone rocznrocznrocznroczneeee poziompoziompoziompoziomyyyy odzyskuodzyskuodzyskuodzysku iiii recyklingurecyklingurecyklingurecyklingu

odpadówodpadówodpadówodpadów
• składowanieskładowanieskładowanieskładowanie wyłączniewyłączniewyłączniewyłącznie odpadówodpadówodpadówodpadów, których nie da się

poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia
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WWWWWWWWspólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania spólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania spólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania spólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania spólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania spólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania spólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania spólne działania kilku lub kilkunastu gmin dają szansę opracowania 
skutecznego programu poprawy gospodarki odpadamiskutecznego programu poprawy gospodarki odpadamiskutecznego programu poprawy gospodarki odpadamiskutecznego programu poprawy gospodarki odpadamiskutecznego programu poprawy gospodarki odpadamiskutecznego programu poprawy gospodarki odpadamiskutecznego programu poprawy gospodarki odpadamiskutecznego programu poprawy gospodarki odpadami w regioniew regionie..
W 2000 roku został utworzony W 2000 roku został utworzony Związek Komunalny Gmin Ziemi Związek Komunalny Gmin Ziemi Związek Komunalny Gmin Ziemi Związek Komunalny Gmin Ziemi Związek Komunalny Gmin Ziemi Związek Komunalny Gmin Ziemi Związek Komunalny Gmin Ziemi Związek Komunalny Gmin Ziemi 

ChełmskiejChełmskiejChełmskiejChełmskiejChełmskiejChełmskiejChełmskiejChełmskiej. W skład związku wchodz. W skład związku wchodząą miasta Chełm i Rejowiec miasta Chełm i Rejowiec 
Fabryczny oraz gminy: Białopole, Chełm, Dubienka, Kamień, Fabryczny oraz gminy: Białopole, Chełm, Dubienka, Kamień, 

Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, 

Związek Komunalny Gmin Ziemi ChełmskiejZwiązek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej

Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, 
Wierzbica, Wojsławice i Żmudź.Wierzbica, Wojsławice i Żmudź.
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W 2007 roku do związku dołączyły kolejne W 2007 roku do związku dołączyły kolejne 
gminy: Rejowiec, Wola Uhruska, gminy: Rejowiec, Wola Uhruska, 

Hrubieszów i Uchanie. Hrubieszów i Uchanie. 
NNa terenie a terenie związku gminzwiązku gmin mieszka ponad mieszka ponad 

116060 tysięcy osóbtysięcy osób..



Plan opracowany dla Plan opracowany dla Miasta ChełmMiasta ChełmMiasta ChełmMiasta ChełmMiasta ChełmMiasta ChełmMiasta ChełmMiasta Chełm i Związku i Związku i Związku i Związku i Związku i Związku i Związku i Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi ChełmskiejKomunalnego Gmin Ziemi ChełmskiejKomunalnego Gmin Ziemi ChełmskiejKomunalnego Gmin Ziemi ChełmskiejKomunalnego Gmin Ziemi ChełmskiejKomunalnego Gmin Ziemi ChełmskiejKomunalnego Gmin Ziemi ChełmskiejKomunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej przedstawiłprzedstawił

aktualny stanaktualny stan systemsystemuu gospodarki odpadami gospodarki odpadami 
w naszym regionie:w naszym regionie:

Plan Gospodarki OdpadamiPlan Gospodarki Odpadami

• składowiska nie spełniają wymogów prawnych
• brak możliwości ich modernizacji
• brak technologii odzysku odpadów
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Konieczność zamknięcia zamknięcia zamknięcia zamknięcia dwunastu spośród spośród spośród spośród cztern astu astu astu astu 
eksploatowanycheksploatowanycheksploatowanycheksploatowanych składowiskskładowiskskładowiskskładowisk wynika z niezgodności 

technologii zastosowanej dla tych obiektów z najlepszą 
dostępną technologią (BAT).



x

Konieczność zamknięcia składowiskKonieczność zamknięcia składowisk

Składowiska lokalne Składowiska lokalne 
o pojemności do o pojemności do 

65.000 m65.000 m33

Nowa kwateraNowa kwatera
składowiskaskładowiskax

x

x
x

x

x
x

x
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Nowa kwateraNowa kwatera
składowiskaskładowiska
o pojemności o pojemności 
14141.1.117117 mm33

Do zamknięcia ponadto Do zamknięcia ponadto 
składowiska gminne:składowiska gminne:

Wola Uhruska, Uchanie Wola Uhruska, Uchanie 
i Rejowieci Rejowiec



Obszar Ziemi Chełmskiej leży w granicach zbiornika Obszar Ziemi Chełmskiej leży w granicach zbiornika 
wód podziemnych GZWP Nr 407. Zgodnie z wód podziemnych GZWP Nr 407. Zgodnie z 

przepisami, które weszły w życie w 2003 roku, przepisami, które weszły w życie w 2003 roku, 
w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy 

Związek Komunalny Gmin Ziemi ChełmskiejZwiązek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej

w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy w granicach zbiornika nie ma możliwości budowy 
nowych składowisknowych składowisknowych składowisknowych składowisknowych składowisknowych składowisknowych składowisknowych składowisk. . 

Wskazuje to na konieczność wyboru technologii Wskazuje to na konieczność wyboru technologii 
przetwarzania odpadów, która przetwarzania odpadów, która pozwoli pozwoli pozwoli pozwoli pozwoli pozwoli pozwoli pozwoli 

zminimalizować ilość odpadów przewidywanych do zminimalizować ilość odpadów przewidywanych do zminimalizować ilość odpadów przewidywanych do zminimalizować ilość odpadów przewidywanych do zminimalizować ilość odpadów przewidywanych do zminimalizować ilość odpadów przewidywanych do zminimalizować ilość odpadów przewidywanych do zminimalizować ilość odpadów przewidywanych do 
składowaniaskładowaniaskładowaniaskładowaniaskładowaniaskładowaniaskładowaniaskładowania tak, aby jak najdłużej eksploatować tak, aby jak najdłużej eksploatować 

zbudowane już składowisko balastu.zbudowane już składowisko balastu.

www.pgo.chelm.plwww.pgo.chelm.pl



Związek Komunalny i wZwiązek Komunalny i władze  Chełma podjęły decyzję ładze  Chełma podjęły decyzję 
o konieczności budowyo konieczności budowy

Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
dla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełma

oraz realizacji planu zamknięcia oraz realizacji planu zamknięcia 

Zakład Przetwarzania OdpadówZakład Przetwarzania Odpadów

dla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełmadla Regionu Chełma
oraz realizacji planu zamknięcia oraz realizacji planu zamknięcia 

i i rekultywacji rekultywacji rekultywacji rekultywacji rekultywacji rekultywacji rekultywacji rekultywacji 1212 składowisk odpadów regionu. składowisk odpadów regionu. składowisk odpadów regionu. składowisk odpadów regionu. składowisk odpadów regionu. składowisk odpadów regionu. składowisk odpadów regionu. składowisk odpadów regionu. 
Budową zakładuBudową zakładu ii rekultywacją istniejących składowisk rekultywacją istniejących składowisk 

będzie zajmować się będzie zajmować się 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

-- spółka operatorska, której jedynym udziałowcem jest spółka operatorska, której jedynym udziałowcem jest 
Miasto ChełmMiasto Chełm..
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Zakład Przetwarzania OdpadówZakład Przetwarzania Odpadów

CementowniaCementownia SkładowiskoSkładowisko
i planowany zakładi planowany zakład
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Technologia zakładu została zdeterminowana sąsiedztwem Technologia zakładu została zdeterminowana sąsiedztwem 
oddalonej o 3 km Cementowni Chełm S.A.oddalonej o 3 km Cementowni Chełm S.A.

Wyizolowana na sicie i rozdrobniona do 40 mm średnicyWyizolowana na sicie i rozdrobniona do 40 mm średnicy lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, 
palna  frakcja zmieszanych odpadów komunalnychpalna  frakcja zmieszanych odpadów komunalnychpalna  frakcja zmieszanych odpadów komunalnychpalna  frakcja zmieszanych odpadów komunalnychpalna  frakcja zmieszanych odpadów komunalnychpalna  frakcja zmieszanych odpadów komunalnychpalna  frakcja zmieszanych odpadów komunalnychpalna  frakcja zmieszanych odpadów komunalnych posłuży posłuży 

jako jako paliwo alternatywnepaliwo alternatywnepaliwo alternatywnepaliwo alternatywnepaliwo alternatywnepaliwo alternatywnepaliwo alternatywnepaliwo alternatywne dla Cementowni Chełm.dla Cementowni Chełm.

Zakład Przetwarzania OdpadówZakład Przetwarzania Odpadów
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Rozwiązanie to pozwoli poddać Rozwiązanie to pozwoli poddać 
znaczną znaczną część strumienia odpadów część strumienia odpadów część strumienia odpadów część strumienia odpadów część strumienia odpadów część strumienia odpadów część strumienia odpadów część strumienia odpadów 

odzyskowi energetycznemuodzyskowi energetycznemuodzyskowi energetycznemuodzyskowi energetycznemuodzyskowi energetycznemuodzyskowi energetycznemuodzyskowi energetycznemuodzyskowi energetycznemu a przez to a przez to 
zredukuje wielkość masy odpadów zredukuje wielkość masy odpadów zredukuje wielkość masy odpadów zredukuje wielkość masy odpadów zredukuje wielkość masy odpadów zredukuje wielkość masy odpadów zredukuje wielkość masy odpadów zredukuje wielkość masy odpadów 
deponowanych na składowisku jako deponowanych na składowisku jako deponowanych na składowisku jako deponowanych na składowisku jako deponowanych na składowisku jako deponowanych na składowisku jako deponowanych na składowisku jako deponowanych na składowisku jako 

balastbalastbalastbalastbalastbalastbalastbalast..



Zakład Przetwarzania OdpadówZakład Przetwarzania Odpadów

produkcja kruszywa budowlanegoprodukcja kruszywa budowlanego

zbiórkazbiórka
urządzeń elektrycznychurządzeń elektrycznych

magazyn odpadów magazyn odpadów 
niebezpiecznychniebezpiecznych

www.pgo.chelm.plwww.pgo.chelm.pl
segregacja odpadówsegregacja odpadów

produkcja kruszywa budowlanegoprodukcja kruszywa budowlanego

produkcja kompostuprodukcja kompostu

niebezpiecznychniebezpiecznych

rozdrabnianie oponrozdrabnianie opon
składowanie składowanie 

balastubalastu
produkcja produkcja 

paliwa alternatywnegopaliwa alternatywnego

składowanie azbestuskładowanie azbestu



Zakład Przetwarzania OdpadówZakład Przetwarzania Odpadów
SUROWCE WTÓRNE SUROWCE WTÓRNE –– 7.500 t /rok7.500 t /rok

KOMPOST KOMPOST 
–– 5.400 t /rok5.400 t /rok
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PALIWO PALIWO 
ALTERNATYWNEALTERNATYWNE

–– 6.600 t /rok6.600 t /rok

KRUSZCE BUDOWLANEKRUSZCE BUDOWLANE

BALAST BALAST –– 6.500 t /rok6.500 t /rok

ODPADY KOMUNALNE ODPADY KOMUNALNE –– 26.000 t /rok26.000 t /rok



Wykorzystanie do produkcji Wykorzystanie do produkcji 
paliwa alternatywnego frakcji paliwa alternatywnego frakcji 

KorzyściKorzyści

Częściowe Częściowe 
zastąpienie zastąpienie 

węgla kamiennego paliwem węgla kamiennego paliwem 
alternatywnym znacznie alternatywnym znacznie ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy 

Wykorzystanie do produkcji Wykorzystanie do produkcji 
paliwa alternatywnego frakcji paliwa alternatywnego frakcji 

lekkiej, standardowo lekkiej, standardowo 
uznawanej za balast uznawanej za balast 

spowoduje spowoduje redukcję odpadów redukcję odpadów redukcję odpadów redukcję odpadów redukcję odpadów redukcję odpadów redukcję odpadów redukcję odpadów 
balastowychbalastowychbalastowychbalastowychbalastowychbalastowychbalastowychbalastowych, deponowanych , deponowanych 

na składowisku.na składowisku.
Zmniejszenie balastu Zmniejszenie balastu wydłuży wydłuży wydłuży wydłuży wydłuży wydłuży wydłuży wydłuży 

żywotność składowiskażywotność składowiskażywotność składowiskażywotność składowiskażywotność składowiskażywotność składowiskażywotność składowiskażywotność składowiska..
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węgla kamiennego paliwem węgla kamiennego paliwem 
alternatywnym znacznie alternatywnym znacznie ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy ograniczy 

emisję COemisję COemisję COemisję COemisję COemisję COemisję COemisję CO22222222 pochodzącego ze pochodzącego ze 
spalania węgla. spalania węgla. 

Ilość produkowanego paliwa będzie Ilość produkowanego paliwa będzie 
dostosowana do potrzeb dostosowana do potrzeb 

cementowni.cementowni.
Zastosowanie paliwa Zastosowanie paliwa 

alternatywnego korzystnie wpłynie alternatywnego korzystnie wpłynie 
na na koszty produkcji cementukoszty produkcji cementukoszty produkcji cementukoszty produkcji cementukoszty produkcji cementukoszty produkcji cementukoszty produkcji cementukoszty produkcji cementu..



Przetwarzanie odpadów w segmentach technologicznych Przetwarzanie odpadów w segmentach technologicznych 
zakładu pozwoli zakładu pozwoli zakładu pozwoli zakładu pozwoli zakładu pozwoli zakładu pozwoli zakładu pozwoli zakładu pozwoli znacznie znacznie ograniczyć ilości odpadów ograniczyć ilości odpadów ograniczyć ilości odpadów ograniczyć ilości odpadów ograniczyć ilości odpadów ograniczyć ilości odpadów ograniczyć ilości odpadów ograniczyć ilości odpadów 

kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów kierowanych do składowania w stosunku do ilości odpadów 
kierowanychkierowanychkierowanychkierowanychkierowanychkierowanychkierowanychkierowanych do zakładu (średnio jest to do zakładu (średnio jest to 

ok. ok. 226.000 Mg/rok). 6.000 Mg/rok). 

PodsumowaniePodsumowanie

ok. ok. 226.000 Mg/rok). 6.000 Mg/rok). 

Planowany Planowany koszt koszt koszt koszt koszt koszt koszt koszt budowy zakładubudowy zakładu wyniesie wyniesie wyniesie wyniesie wyniesie wyniesie wyniesie wyniesie 
około około około około około około około około 18 18 --1919 mln złmln złmln złmln złmln złmln złmln złmln zł. Budowa zakładu zostanie dofinansowana . Budowa zakładu zostanie dofinansowana 

ze środków Funduszu Spójności.ze środków Funduszu Spójności.

Projekt znajduje się na podstawowej liście projektów Projekt znajduje się na podstawowej liście projektów 
indywidualnych dla indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, zatwierdzonej przez Ministra Rozwoju i Środowisko, zatwierdzonej przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego w formie obwieszczeniaRegionalnego w formie obwieszczenia ..

(Monitor Polski Nr 69, poz. 757)(Monitor Polski Nr 69, poz. 757)
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