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1.WSTĘP 

 Przedmiotem oceny jest przedsięwzięcie pt. „Gospodarka odpadami  

komunalnymi w Toruniu”. Obejmuje ono pięć, integralnie z sobą połączonych zadań, które 

dotyczą gospodarki odpadami i będą zlokalizowane przy ul. Kociewskiej tworząc Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 

W ujęciu rzeczowym w skład przedsięwzięcia wchodzą: 

− składowisko odpadów komunalnych, 

− sortownia odpadów surowcowych, 

− kompostownia odpadów zielonych i organicznych, 

− magazyn odpadów niebezpiecznych, 

− zakład przerobu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. 

Całość przedsięwzięcia i jego poszczególne zadania mają charakter proekologiczny. 

Zasadniczym celem ich realizacji jest poprawa życia mieszkańców miasta Torunia poprzez 

wdrożenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz doprowadzenie stanu sanitarnego miasta 

do standardów europejskich. 

Bardzo ważne są aspekty ekologiczne lokalizacji przedsięwzięcia. Miasto Toruń 

wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Położone jest  

w dolinie Wisły, pełniącej w sieci ECONET funkcję korytarza ekologicznego o znaczeniu 

międzynarodowym. W granicach miasta znajdują się dwa rezerwaty przyrody i fragmenty 

trzech obszarów chronionego krajobrazu. Miasto położone jest w obrębie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych. 

Zgodnie z polskim prawodawstwem projektowane inwestycje należą do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

1.1.Cel, zakres i metody oceny 
 Celem opracowania jest zidentyfikowanie istotnych oddziaływań na środowisko oraz 

dokonanie ich oceny. Zakres opracowania obejmuje: charakterystykę przedsięwzięcia  

i przebieg jego realizacji na tle uwarunkowań przyrodniczych i społecznych, przewidywane 

oddziaływanie na środowisko oraz wnioski końcowe. 

 Oceny dokonano w oparciu o opisy jakościowe, analizy dostępnych danych o terenie, 

o stanie środowiska oraz o planowanych inwestycjach. 



 

 

5 
 W opracowaniu ujęto również wnioski wynikające z dotychczasowych opracowań 

ocen oddziaływania na środowisko poszczególnych elementów przedsięwzięcia. Ocenę 

przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy ochrony środowiska  

i zagospodarowania przestrzennego. Uwzględniono też przepisy, które wejdą w życie  

w najbliższym czasie. 

1.2.Wykaz związanych aktów prawnych 

• Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków 

niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

• Dyrektywa Rady 97/11/KE z dnia 3 marca 1997 roku wnosząca poprawki do Dyrektywy 

85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 

przedsięwzięć dla środowiska, 

• Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, 

• Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 w sprawie odpadów 

niebezpiecznych, 

• Dyrektywa Rady nr 99/31/EC z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów, 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2002/96/EC w sprawie odpadów z 

wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 – 

tekst jednolity), 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96), 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 

poz. 78), 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. Nr 132 poz. 622), 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz.627), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  

(Dz. U. Nr 63, poz. 638), 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 

Nr 66 poz. 435), 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

28 kwietnia 1998 roku w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska w całości, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145 poz.942), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

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

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zakresu, czasu, 

sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. 
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1.3.Wykorzystane materiały 

• Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla ZTE i PT bazy PRSP  

i kompostowni przy ul. Kociewskiej w Toruniu - Przedsiębiorstwo Geologiczno- 

Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa w Toruniu – listopad 1988 r., 

• Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla wysypiska śmieci przy  

ul. Kociewskiej w Toruniu – NOT ZUT Toruń – luty 1991 r., 

• Prognoza skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania terenu w rejonie ulicy 

Kociewskiej w Toruniu oraz planów szczegółowych I etapu rozbudowy i modernizacji 

wysypiska na środowisko przyrodnicze – W. Tomaszewski – marzec 1996 r., 

• Opracowanie fizjograficzne ogólne miasta Torunia, NOT ZUT Bydgoszcz 1978 r., 

• Badania laboratoryjne odcieków oraz ocena możliwości podczyszczania odcieków  

w zbiorniku stabilizacyjnym wraz z analizą techniczno-ekonomiczną budowy 

podczyszczalni na wysypisku odpadów komunalnych przy ul. Kociewskiej w Toruniu, 

oprac. PZITS NOT Toruń,12.1998 r., 

• Dokumentacja hydrogeologiczna dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych pod 

rozbudowę składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kociewskiej w Toruniu, wyk. 

HYDROGEOWIERT Sp. z o.o. Grudziądz, 10.1998 r., 

• Ekologiczny system obszarów chronionych w województwie toruńskim, oprac. S. Burak, 

A. Pawski, B. Chrapkowski, Toruń 1994 r., 

• Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – funkcjonowanie – zagrożenia., praca zbior. 

pod red. E. Gackiej-Grzesikiewicz, IUCN Program Europy, Warszawa 1995r., 

• Ocena wpływu na środowisko składowiska odpadów komunalnych dla miasta Torunia – 

Ekoinwest s.c. 1998 r.,  

• Projekt eksploatacji i rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Toruniu przy  

ul. Kociewskiej – NOT- kwiecień 1999 r., 

• Ocena oddziaływania na środowisko stacji segregacji surowców wtórnych i kompostowni 

odpadów organicznych – WCI NATCOL sp. z o.o j.v - grudzień 2000 r., 

• Raport oddziaływania na środowisko stacji segregacji surowców wtórnych i kompostowni 

odpadów organicznych – WCI NATCOL sp. z o.o j.v - maj 2001 r., 
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• Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, zatwierdzony 

Uchwałą MRN w Toruniu nr X/58/86 z dnia 27 stycznia 1986 roku i zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (Uchwała Rady 

Miejskiej Torunia a dnia 3 listopada 1994 roku, Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 33 poz. 283), 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, 

Urz. Miasta Toruń 2000 r., 

• Wyniki badań monitoringowych wód, gleb i powietrza w rejonie wysypiska komunalnego 

w Toruniu, WIOŚ Toruń z lat 1996 - 2000, 

• Ocena stanu środowiska miasta Torunia, Urz. Miasta Toruń 2000 r., 

• Raport o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim, Bibl. Monit. Środ., 

Bydgoszcz 2001 r., 

• Województwo kujawsko-pomorskie, Diagnoza prospektywna Zarz. Woj. Kuj-Pom., 

Toruń 1999 r., 

• Ocena oddziaływania na środowisko projektu „Gospodarka odpadami w Toruniu”, Toruń 

2001, 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 2002 r., 

• Plan gospodarki odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

• projekt „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Torunia na lata 2005-2008 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2009-2012”, Energoekspert, Toruń 2004, 

• Studium Wykonalności dla projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 

JacobsGIBB, 2004 

• wizja terenu. 
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2.LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1.Informacje ogólne 

 Przedsięwzięcie pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” realizowane 

jest w Toruniu, mieście liczącym ponad 205 tys. mieszkańców. Toruń jest siedzibą Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest miastem o wybitnych walorach turystycznych. 

Starówka toruńska wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

 Toruń jest ważnym krajowym węzłem komunikacji drogowej i kolejowej. Pod 

Toruniem przebiega odcinek przyszłej transeuropejskiej autostrady A-1. Oddalony jest od 

Bydgoszczy o 45 km, od Gdańska o 175 km, a od Warszawy o 220 km. Jest ośrodkiem 

przemysłu spożywczego, chemicznego, elektrotechnicznego i włókienniczego. Toruń jest 

miastem uniwersyteckim. 

2.2.Położenie obszarów lokalizacji przedsięwzięcia na tle uwarunkowań przyrodniczo-

sozologicznych miasta Torunia 

Zadania związane z gospodarką odpadową zlokalizowane są na peryferiach miasta. 

Składowisko odpadów przy ul. Kociewskiej znajduje się w północno-wschodniej części 

Torunia (Rys. 1.). 

Toruń położony jest w granicach mezoregionu Kotliny Toruńskiej – części regionu 

Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Kotlina Toruńska jest rozległym rozszerzeniem doliny 

Wisły, o szerokości ponad 20 km, wcinającym się w otaczające wysoczyzny na głębokość 

do 50 – 60 m. Najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby Kotliny Toruńskiej jest 

system teras rzecznych, oddzielonych załomami. Na piaszczystych terasach nadzalewowych 

rozwinął się jeden z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych. Teren  

w rejonie ul. Kociewskiej położony jest w poziomie IX terasy (35 m ponad poziom Wisły). 

Kotlinę Toruńską porasta rozległy kompleks leśny (tzw. Puszcza Toruńsko-

Bydgoska). Otacza ona Toruń pierścieniem od północy i południa. Fragmenty północnego 

pierścienia przylegają do terenu składowiska odpadów przy ul. Kociewskiej i znajdują się  

w bliskim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Większość terenów leśnych stanowią ubogie 

bory sosnowe, porastające obszary piaszczystych teras wiślanych i pól wydmowch. 

Charakteryzują się niską naturalną odpornością na degradację i dużym zagrożeniem 
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pożarowym. Znaczne powierzchnie leśne znajdują się pod wpływem antropopresji miasta 

(emisje przemysłowe i energetyczne, ruch turystyczny, urbanizacja itp.). 

Lasy wraz z terenami zieleni urządzonej zajmują około 30 % powierzchni miasta. 

Obszarami największej bioróżnorodności, a zarazem największej wrażliwości 

przyrodniczej są tereny zielone występujące na terasie zalewowej Wisły (lasy łęgowe, olsy, 

zarośla wierzbowe, kompleksy łąk). Na terasach niższych rozwinęły się też gleby 

organiczne i żyzne mady wiślane. 

Oś hydrograficzną Kotliny Toruńskiej stanowi Wisła, dzieląca Toruń na część lewo- 

i zasadniczą część prawobrzeżną, połączone mostami: drogowym i kolejowym. 

Projektowane inwestycje zlokalizowane są w prawobrzeżnej części Torunia, w odległości 

około 3,5 km od Wisły (składowisko odpadów). Wisła przepływa przez Toruń 16 km 

odcinkiem i wyraźnie oddziaływuje na stosunki wodne. Osiąga tu około 500 m szerokości  

i średni przepływ 975 m3/s. Najniżej położone części doliny Wisły narażone są na 

powodzie. Tereny w rejonie lokalizacji planowanych przedsięwzięć położone są poza 

zasięgiem wód powodziowych o prawdopodobieństwie p = 1 %. 

W granicach Torunia do Wisły uchodzą: Drwęca i Struga Toruńska. Na Drwęcy 

zlokalizowane jest powierzchniowe ujęcie wody dla miasta Torunia. Wisła w Toruniu 

prowadziła w 2000 r. wody ponadnormatywnie zanieczyszczone. Wartości pozaklasowe 

osiągnęła koncentracja chlorofilu „a”. Wartości III klasowe osiągnęły miano Coli oraz azot 

azotynowy. Pozostałe wskaźniki mieściły się w normach klas I i II. W ostatnich latach 

obserwuje się trend stałej poprawy jakości wód Wisły. 

Największym źródłem zanieczyszczeń wód Wisły w Toruniu są ścieki komunalne  

z miasta. W 2000 r. poprzez miejską oczyszczalnię ścieków odprowadzono około 54 tys. 

m3/d ścieków. Z lewobrzeżnej części miasta wprowadzono do rzeki około 4 tys. m3/d 

ścieków nieoczyszczonych. Pełnej sanitacji miasta i ochronie wód Wisły służyć ma 

realizowany w Toruniu projekt ISPA pt. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-

ściekowej na terenie miasta Torunia”. 

Wody Drwęcy w granicach miasta (odcinek ujściowy) sklasyfikowano w III klasie  

o czym zadecydowało miano Coli oraz stężenie fosforanów i fosforu ogólnego. Również 

jakość wód Drwęcy wykazuje trend stałej poprawy. 
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Mocno natomiast zanieczyszczonym w granicach miasta ciekiem jest Struga 

Toruńska, przepływająca w odległości około 1,5 km od terenu w rejonie ul. Kociewskiej. 

Pozaklasowe wartości osiągają fosfor ogólny, fosforany, azot azotynowy i miano Coli. 

Ważnym i bardzo wrażliwym na antropopresję zasobem przyrodniczym miasta są 

wody podziemne. Największe znaczenie mają wody czwartorzędowe, występujące  

w postaci Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Część południowa i zachodnia miasta 

leżą w zasięgu obszaru najwyższej ochrony zbiornika, gdzie wody prawdopodobnie zalegają 

płytko i nie są zazwyczaj izolowane warstwami nieprzepuszczalnymi.  

Na czwartorzędowym poziomie wodonośnym bazują komunalne ujęcia wód 

podziemnych „Mała Nieszawka”, „Wrzosy II” i „Czerniewice”. Pochodzi z nich (wraz  

z ujęciem infiltracyjnym „Jedwabno” nad Drwęcą) około 50 % zaopatrzenia miasta w wodę. 

Cenne są również zasoby wód kredowych. W Czerniewicach (lewobrzeżna część 

miasta) eksploatowane są słone wody chlorkowo-sodowe. W prawobrzeżnej części miasta 

górnokredowe wody słodkie udostępnione są mieszkańcom w postaci zdrojów publicznych. 

Wyniki badań monitoringowych wskazują na zanieczyszczenie płytko zalegających 

wód podziemnych, a zwłaszcza w nieskanalizowanych rejonach miasta. Bardzo 

zanieczyszczone są też wody podziemne w rejonie składowiska odpadów przy  

ul. Kociewskiej. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska miasta Torunia, a zwłaszcza ochrony 

powietrza atmosferycznego ważne są warunki anemometryczne. W skali roku w mieście 

najczęstsze są wiatry z kierunku W (19,4 %) i SW (13,8 %). Łącznie z kierunkiem NW 

(11,4 %), na wiatry z sektora zachodniego przypada 44,6 % wszystkich częstości. 

Najrzadziej w Toruniu występują wiatry N (8,2 %) i NE (8,2 %). Na tych kierunkach,  

w stosunku do rejonu ul. Kociewskiej, znajduje się (w odległości około 3 km) największe  

w Toruniu osiedle mieszkaniowe Rubinkowo. Szacuje się, że przez około 43 % czasu  

w roku w Toruniu występują niekorzystne warunki do rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 

powietrza (cisze atmosferyczne, niskie prędkości wiatru, inwersje termiczne). 

We wschodniej części Torunia występuje zanieczyszczenie powietrza pyłem 

zawieszonym. W 2000 r. stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 wyniosło tam 

(Rubinkowo, ul. Dziewulskiego) 78,5 μg/m3 (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3). 
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Przypadki przekroczenia dopuszczalnych stężeń 30 – minutowych pyłu zawieszonego 

PM10 i dwutlenku siarki stwierdzono również na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów. Wystąpiły one przy wiatrach wiejących z kierunku zwartej zabudowy miejskiej. 

Toruń zajmuje bardzo ważne miejsce w krajowym ekologicznym systemie obszarów 

chronionych (ESOCh). W granicach miasta znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Rys. 1.). 

„Kępa Bazarowa” jest rezerwatem leśnym, gdzie celem ochrony jest las łęgowy wierzbowo-

topolowy o cechach zbiorowiska naturalnego. „Rzeka Drwęca” jest największym w Polsce 

rezerwatem ichtiofaunistycznym, gdzie celem ochrony są ryby łososiowate. W bliskim 

północnym sąsiedztwie granic miasta znajduje się jeden z największych w regionie rezerwat 

leśny „Las Piwnicki”. 

Południowe, wschodnie i północne obrzeża miasta objęte są ochroną w postaci 

obszarów chronionego krajobrazu: „Wydmy na południe od Torunia”, „Dolina Drwęcy”  

i „Strefa Krawędziowa Kotliny Toruńskiej”. W bezpośrednim sąsiedztwie tego ostatniego 

położony jest rejon składowania odpadów przy ul. Kociewskiej. 

Liczne są w Toruniu pomniki przyrody (28 obiektów).  

Miasto Toruń położone jest w newralgicznej części sieci ekologicznej EKONET-PL 

(Rys. 2.). Tutaj bowiem zbiegają się dwa ważne korytarze ekologiczne:doliny Wisły – 

korytarza o znaczeniu międzynarodowym i doliny Drwęcy – korytarz o znaczeniu 

krajowym. 

W europejskim programie CORINE „Forty w Toruniu” (ostoja nietoperzy) oraz „Lasy 

koło Torunia” wyznaczone zostały jako ostoje przyrody. 

2.3.Uwarunkowania lokalizacji i funkcjonowania gospodarki odpadami na tle rozwoju 
przestrzennego i demograficznego Torunia 

Omawiany kompleks unieszkodliwiania odpadów przy ul. Kociewskiej (Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych) położony jest w północno-wschodniej części 

Torunia i oddalony jest od centrum miasta o około 10 km. Jest on od strony północnej i 

zachodniej otoczony kompleksem leśnym, natomiast od strony południowej i wschodniej 

graniczy z terenami przeznaczonymi pod zieleń o charakterze izolacyjnym w strefie 

uciążliwości przemysłu (ELANA S.A.). Całość stanowi część przemysłowo-składowej 

dzielnicy Mokre. Kompleks nie sąsiaduje z terenami mieszkalnymi oraz obszarami 

chronionymi ze względu na występującą na nich faunę i florę oraz miejsca lęgowe ptaków. 
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W otoczeniu nie występują ujęcia wód podziemnych, a najbliższym ciekiem jest niewielka 

Struga Toruńska oddalona o około 1,5 km na południe. Z obiektów objętych ochroną 

konserwatorską na uwagę zasługuje zewnętrzny pierścień fortyfikacji Twierdzy Toruń, z 

którego najbliżej (około 1 km na południowy-zachód) położony jest Fort IV im. 

Żółkiewskiego. 

Ponadto nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne oddziaływanie na 

obiekty Sieci Natura 2000, co wynika z następujących względów: 

• lokalizacja przedsięwzięcia nie koliduje z proponowanymi w projekcie rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 obszarami specjalnej ochrony oraz specjalnymi obszarami ochrony siedlisk,  

• przewiduje się, iż zasięg oddziaływania inwestycji ograniczy się do terenu lokalizacji 

przedsięwzięcia. 

Planowane inwestycje są bardzo dobrze zlokalizowane – w obrębie granic miasta, 

jednocześnie nie będąc źródłem kolizji ze środowiskiem przyrodniczym oraz warunkami 

zamieszkania i wypoczynku mieszkańców. Wyznaczone tereny są zgodne z obowiązującym 

do 31.12.2003 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Torunia 

przeznaczone na kompleks unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Kompleks unieszkodliwiania odpadów zajmuje znaczne powierzchnie w północnej 

części dzielnicy Mokre (Rys. 3.). Obejmuje on następujące tereny: 

M 50 a NU – teren przeznaczony na składowisko odpadów komunalnych oraz składowisko 

odpadów i osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków wraz z obiektami i 

urządzeniami służącymi do przerobu odpadów komunalnych  

i przemysłowych, 

M 52 NU – teren wysypiska żużla z elektrociepłowni i wysypiska odpadów komunalnych 

oraz ewentualnie osadów z oczyszczalni ścieków dla miasta Torunia, 

M 53 NO – teren podczyszczalni ścieków „ELANY” S.A. 

Wspomniane lokalizacje są także zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Torunia. 

Zamierzone przedsięwzięcia są niezwykle ważne dla funkcjonowania miasta, gdyż 

pozwolą na przedłużenie o kilka lub nawet kilkanaście lat eksploatację wyznaczonego 
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składowiska odpadów. Zbyt szybkie wypełnienie składowiska, spowodowane nieracjonalną 

gospodarką odpadami może być przyczyną dużych problemów z poszukiwaniem następnych 

terenów. W najbliższej okolicy takie tereny nie występują. Toruń nie jest zresztą 

przygotowany organizacyjnie i finansowo na uruchomienie nowego, prawidłowo 

zlokalizowanego składowiska odpadów. 

Obecnie Toruń liczący ponad 205 tys. mieszkańców produkuje około 140 tys. Mg 

odpadów. Według prognozy demograficznej Toruń ma liczyć w 2019 r. około 195 tysięcy 

mieszkańców. Należy spodziewać się, że ilość odpadów będzie zmieniać sięw 

proporcjonalnym do demografii tempie. Nie należy się spodziewać radykalnych zmian  

w strukturze odpadów, gdyż w Toruniu nie przewiduje się lokalizacji zakładów 

przemysłowych o szczególnie uciążliwej nadmiernej produkcji odpadów. Natomiast 

projektowane przedsięwzięcia winny zapewnić 25 % - ową redukcję ilości składowanych 

odpadów. Działania te pozwolą na znaczne zwiększenie pojemności składowiska, 

wydłużenie okresu jego eksploatacji i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na 

środowisko. 

W strategii rozwoju Torunia omawiane zadania zapisane są przy celu operacyjnym – 

ochrona powierzchni ziemi. Obejmuje ona następujące przedsięwzięcia: stworzenie systemu 

segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych zarówno u źródła jak i na miejscu 

składowania odpadów, budowa miejskiego zakładu utylizacji odpadów i zagospodarowanie 

osadów pościekowych. Zamierzone efekty tych przedsięwzięć to: zmniejszenie ilości 

wytwarzanych odpadów, zmniejszenie ilości odpadów składowanych oraz eliminacja 

zagrożeń stanu środowiska w tym wód i gruntu. 

Działania władz miasta Torunia oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

Spółka z o.o. są także zgodne z zapisami „Strategii rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego”, w której zapisano że ochrona powierzchni ziemi przed odpadami będzie 

realizowana poprzez: wprowadzenie systemowych rozwiązań utylizacji odpadów, utylizację 

odpadów niebezpiecznych, likwidację i rekultywację wysypisk wypełnionych oraz 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Uporządkowanie gospodarki odpadami pozwoli 

na poprawę stanu sanitarno-higienicznego środowiska, likwidację zagrożeń wód 

podziemnych oraz poprawę warunków estetycznych krajobrazu. W tejże strategii zapisano 
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cel operacyjny „Poprawa gospodarki odpadami” dla którego ustalono między innymi 

przedsięwzięcie: wdrożenie nowoczesnych technologii utylizacji odpadów, w wyniku 

którego zamierza się uzyskać efekty, takie jak: zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów, 

wprowadzenie segregacji odpadów do wtórnego zagospodarowania i poprawa standardu 

życia mieszkańców. 

Podstawowe założenia dla polityki regionalnej w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko 

Pomorskiego sprowadzają się do następujących działań: 

• dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

• intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych i niebezpiecznych, 

• wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym 

metod termicznego przekształcania odpadów, 

• dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki 

odpadami komunalnymi (stacje segregacji, kompostowanie, nowoczesne składowiska 

pozostałości), 

• kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej. 

Jako optymalne dla województwa kujawsko – pomorskiego uznano funkcjonowanie co 

najwyżej kilkunastu dużych międzygminnych nowoczesnych kompleksów 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W skład takiego kompleksu powinny wchodzić: 

zakład segregacji odpadów, kompostownia bioodpadów lub spalarnia odpadów i 

składowisko pozostałości. Dla Torunia zaproponowano rozwiązanie gospodarki w oparciu o 

rozbudowę i modernizację zakładu unieszkodliwiania odpadów w Toruniu przy ul. 

Kociewskiej lub o spalarnię odpadów komunalnych w Bydgoszczy. Zamierzenia Miasta 

Torunia przyjęte do realizacji w ramach analizowanego przedsięwzięcia są zbieżne z 

Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. 

Na etapie przygotowania niniejszego opracowania nie został jeszcze uchwalony powiatowy 

i miejski plan gospodarki odpadami, niemniej jednak przedsięwzięcie jest spójne z 

projektem „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Torunia na lata 2005-2008 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2009-2012”. 
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Z powyższego wynika, że władze samorządowe miasta Torunia oraz Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. działają zgodnie z zasadami planowania 

przestrzennego i strategicznego. Zastosowanie odpowiedniej, nowoczesnej i zgodnej  

z wymaganiami Unii Europejskiej technologii odzysku, unieszkodliwiania i składowania 

odpadów ograniczy do minimum negatywny wpływ obiektów na środowisko przyrodnicze i 

warunki przebywania ludzi. 
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3.GOSPODARKA ODPADAMI W TORUNIU – STAN ISTNIEJĄCY 

Aktualnie gospodarka odpadami w Toruniu opiera się na funkcjonowaniu składowiska 

odpadów komunalnych przy ul. Kociewskiej położonym w północno – wschodniej części 

miasta. Obiekty te położone są w przemysłowych dzielnicach miasta. Składowiska są 

elementem, powszechnie znanego nieefektywnego z punku widzenia ochrony środowiska 

schematu gospodarki odpadami: 

GROMADZENIE → TRANSPORT → SKŁADOWANIE 

Jest to system nierozwojowy, zagrażający środowisku i nieracjonalny z punktu 

widzenia ochrony zasobów naturalnych. Przede wszystkim związany jest z nieodwracalnym 

zajęciem powierzchni gruntu, szybkim jego wyczerpywaniem, koncentracją na małej 

powierzchni zanieczyszczeń o różnorodnym składzie, w tym nieprzewidywanymi do końca 

skutkami mieszania zanieczyszczeń różnych typów. Poza tym jest to schemat niezgodny ze 

standardami unijnymi. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych obiektów zwracając uwagę na 

negatywne oddziaływania na środowisko i zagrożenia wynikające ze stanu istniejącego. 

3.1.Stan istniejący – rozwiązania 

3.1.1.Składowisko odpadów komunalnych 
Utworzone zostało w 1964 roku na płaskim terenie w północnej, przemysłowej części 

miasta, na rzędnej 71,5 m n.p.m. Zakładano, że będzie posiadać łączną powierzchnię ponad 

30 ha. W miarę rozwoju gospodarczego Torunia teren zaczęto zmniejszać poprzez 

lokalizowanie na nim innych obiektów o podobnym charakterze. W 1971 r. rozpoczęto 

budowę zakładowej oczyszczalni ścieków ZWCH Elana. W 1977 r przekazano część terenu 

pod budowę wylewisk odpadów toksycznych. W 1979 r. rozpoczęto budowę składowiska 

popiołów Elektrociepłowni Grębocin. W latach 1989-1992 powstało składowisko odpadów 

niebezpiecznych: polakierniczych i pogalwanicznych „APATOR” S.A Toruń. Obecnie 

łączny obszar zajęty przez składowane odpady komunalne wynosi około 14,5 ha. Wysokość 

składowanych odpadów sięga rzędnej 88,53 m n.p.m, a ich ilość około 3,5 mln m3. 

Składowisko od początku funkcjonowało bez uszczelnienia podłoża, uregulowanej 

gospodarki wodnej oraz gazowej. Nie wdrożono także z prawdziwego zdarzenia sytemu 
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segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych. Nie prowadzono też monitoringu 

oddziaływania na środowisko. 

Dopiero na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia zaczęto wprowadzać rozwiązania 

techniczne będące zasadą przy tego rodzaju obiektach. Przy budowie nowej kwatery, 

zajmującej obecnie środkową część składowiska o powierzchni 3,5 ha, ułożono folię HDPE 

1,5 mm uszczelniającą podłoże wraz z drenażem nadfoliowym do odprowadzenia odcieków. 

U podstawy istniejących pryzm odpadów (wyłączonych z eksploatacji i czynnej) wykonano 

rów opaskowy wód ociekowych i odciekowych, odprowadzając je do podczyszczalni 

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

Zainstalowano system utylizacji gazu wysypiskowego, co pozwala obecnie na ujęcie  

i gospodarcze wykorzystanie około 2,5 mln Nm3 biogazu rocznie. 

Dzisiaj odpady są składowane warstwami o grubości do 1,5 m, a następnie 

przesypywane warstwą izolacyjną składającą się z gruzu i ziemi. Na wysypisku pracują dwa 

kompaktory oraz spycharko-ładowarka. Obrzeża skarp są budowane z zagęszczonych 

odpadów przykrytych warstwą gliny i ziemi. 

Na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Kociewskiej w Toruniu 

zdeponowano w 1995 r. 100683 Mg w tym 31615 Mg stanowiły części organiczne. Pięć lat 

później w 2000 r. 139 tys. Mg odpadów, z czego 75 tys. Mg stanowiły odpady komunalne. 

Przewiduje się, że w roku 2004 składowisko przyjmie 110 tys. odpadów, w tym około 77 

tys. odpadów komunalnych, a części organiczne stanowią 46,4 %. Odpady dostarczane na 

wysypisko podlegają kontroli ilościowo-jakościowej, są ważone i klasyfikowane, a 

uzyskane dane zbierane są w komputerowej bazie. Dziennie średnio na wysypisko 

dostarczanych jest średnio 500 Mg odpadów (średnio 300 samochodów/dzień). Notuje się 

wzrost średniej masy odpadów komunalnych wytwarzanych produkowanych na 1 

mieszkańca. 

3.2.Stan istniejący – zagrożenia środowiska 

3.2.1.Składowisko odpadów komunalnych 

• Wyczerpanie pojemności składowiska – stwarza niebezpieczną perspektywę zagrożenia 

środowiska niekontrolowanym, samowolnym, przypadkowym i nielegalnym 

składowaniem odpadów. 
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− Według przewidywań, maksymalna wysokość składowania odpadów jest możliwa do 130 

m n.p.m., daje to objętość rzędu 1,25 mln m3. Biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych 

odpadów oraz istniejące rozwiązania gospodarki odpadami w mieście, planowany okres 

eksploatacji obecnego wysypiska przewidywany jest na koniec 2009 r. 

− Szybszemu wyczerpywaniu pojemności składowania sprzyja niski stopień segregacji  

i odzysku odpadów. Obecnie system selektywnej zbiórki odpadów oparty jest na 700 

pojemnikach, dzięki, którym w  2003r. zebrano około 1000 Mg wstępnie segregowanych 

odpadów.. Obecnie odzysk w stosunku do ilości wytwarzanych opadów komunalnych, 

których charakter pozwala na segregację wynosi zaledwie 2%. Na dzień dzisiejszy nie 

prowadzi się segregacji i odzysku części organicznych. 

• Negatywne oddziaływanie na stan wód podziemnych 

− Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu składowania odpadów sprzyjają 

migracji wymywanych ze składowisk związków chemicznych i zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych. W skład podstawowych utworów budujących podłoże wchodzą 

piaski drobne i średnie o miąższości 0,3 – 0,5 m, następnie piaszczyste osady rzeczno - 

lodowcowe. Na poziomie 9 m występują osady o większej granulacji - pospółki i żwiry. 

Utwory zastoiskowe w postaci glin pylastych rozpoznano w niektórych miejscach na 

głębokości kilkunastu metrów. Warstwa wodonośna związana jest z piaszczystymi 

osadami rzeczno - lodowcowymi. Swobodne zwierciadło wody występuje na 

głębokościach 2,16 - 4,68 m, co odpowiada rzędnym 68,56 - 68,77 m n.p.m. Spływ wód 

gruntowych odbywa się w kierunku południowym i południowo - wschodnim tj.  

w kierunku rz. Wisły. 

− W czerwcu 1993 r. przeprowadzono analizę fizykochemiczną wody gruntowej pobranej  

z piezometrów kontrolnych rozmieszczonych na kierunku południowo - wschodnim  

w stosunku do korpusu zdeponowanych odpadów komunalnych tj. na kierunku spływu 

wody gruntowej. Z analizy tej wynika ła całkowita degradacja środowiska wodno - 

gruntowego w przekroju linii piezometrów. Wysokie wartości wszystkich badanych 

wskaźników zanieczyszczeń były charakterystyczne dla ścieków komunalnych, a nawet 

silnie stężonych ścieków przemysłowych np. stężenie cynku wynosiło 100 mg Zn/dm3. 

Jest to wynik braku zabezpieczenia wyłączonych z eksploatacji hałd odpadów przed 
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infiltracją zanieczyszczeń oraz sytemu zbierania i oczyszczania odcieków. Zrealizowany 

częściowo po 1993 r system rowów opaskowych wraz z ujęciem odcieków z obecnie 

funkcjonującej pryzmy znalazł swoje odzwierciedlenie w powtórzonych w 1997 r. 

badaniach wód gruntowych. Wskazały one na osłabienie oddziaływania. Jednakże jest 

ono nadal negatywne. Należy pamiętać bowiem, że dno wyłączonych z eksploatacji hałd 

odpadów jest nieuszczelnione. Ostatnie wyniki badań wskazują na wysoki poziom 

zanieczyszczenia wód podziemnych w punktach na kierunkach spływu z rejonu 

składowiska. W odniesieniu do normatywów, największe przekroczenie wartości 

granicznych przewidzianych dla wód podziemnych wykazały azot amonowy i żelazo. 

Niską jakością (III klasa) charakteryzują się również wody podziemne na południe od 

składowiska żużla i popiołu Elektrociepłowni Toruń. Na kierunku przeciwnym do 

spływu wód powyżej składowisk odpadów jakość wód podziemnych jest korzystna (tło 

hydrogeochemiczne). 

• Odcieki 

− System oczyszczania odcieków polegający na ich długim czasie zatrzymania nie daje 

gwarancji w każdym momencie spełnienia warunków wprowadzenia do kanalizacji 

miejskiej. 

• Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego  

− Dotyczy praktycznie emisji gazu cieplarnianego jakim jest metan. Nie ma obecnie 

technicznych możliwości zintensyfikowania jego wykorzystania. Wybudowano jedynie 

część sieci odgazowującej wraz z instalacją utylizującą produkującą energię elektryczną  

i cieplną. Ocenia się, że 20 - 30% powstającego na wysypisku biogazu jest 

wykorzystywane. W chwili obecnej pracuje jeden silnik o mocy elektrycznej 550 kW  

i mocy cieplnej 800 kW. Rezerwy gazu zawarte w odpadach pozwalają na uruchomienie 

drugiego silnika. Wynikałoby z tego, że około 5 mln Nm3 gazu z terenu składowiska jest 

emitowana do atmosfery. W składzie znajdują się przede wszystkim następujące związki: 

metan, dwutlenek węgla, azot, w mniejszych ilościach: siarczki, dwusiarczki, 

merkaptany, amoniak, wodór, tlenek węgla. 

Przeprowadzone w 2000 r. pomiary imisji zanieczyszczenia powietrza na terenie 

składowiska odpadów wykazały przypadki przekroczenia dopuszczalnych (wówczas 
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obowiązujących) stężeń 30 – minutowych dwutlenku siarki (0,67 % wszystkich wyników) i 

pyłu zawieszonego PM10 (0,19 %). Wystąpiły one jednak przy wiatrach wiejących z 

kierunku terenów zwartej zabudowy miasta. 

Zamierzone zanieczyszczenia chwilowe (30 minut) znalazły się w przedziałach: 

dwutlenek siarki 11 – 1992 μg/m3, dwutlenek azotu 4 – 180 μg/m3, pył zawieszony PM10 1 

– 425 μg/m3, dwutlenek węgla 514 – 835 μg/m3. Maksymalne stężenia 24 – godzinne 

stanowiły: 85 % normy dwutlenku siarki, 27 % - dwutlenku azotu i 66 % pyłu zawieszonego 

PM10. 

− Emisje innego rodzaju zanieczyszczeń jak pyły, aerozole bakteryjne z wyłączonych  

z eksploatacji hałd można pominąć. Natomiast w czynnej części składowiska mogą być 

ograniczane prawidłowo prowadzoną eksploatacją. 

Wyniki mikrobiologicznego monitoringu powietrza z 2000 r. wskazują jednak na 

przypadki występowania podwyższonej liczby bakterii w powietrzu, w rejonach prac 

związanych ze składowaniem i formowaniem odpadów. Najmniejsza liczba bakterii 

występowała w miesiącach zimowych i późnojesiennych. 

Niezgodność stanu istniejącego z przepisami dyrektywy Rady nr 99/31 z dnia 26 

kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów: 

• Ograniczanie składowania - obecny system składowania odpadów ze słabo rozwiniętą 

segregacją odpadów nie zapewnia osiągnięcia zakładanych w dyrektywie parametrów. 

Wytyczną jest tu zapisane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (punkt 3.1) dążenie 

do zmniejszenia ilości początkowej (za taką ma być uznana łączna ilość odpadów 

organicznych wytworzonych w 1995 r.) 

- do 75 % w 2010 r., 

- do 50 % w 2013 r., 

- do 35 % w 2020 r.  

Ograniczanie powinno być osiągnięte poprzez recykling, kompostowanie, selektywne 

składowanie, produkcję biogazu itd. 

• Ograniczanie ilości składowanych części organicznych – nie ma obecnie segregacji  

i odzysku części organicznych w gospodarce odpadami w mieście. Duża ich ilość (46,4 %) 
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powoduje powstawanie odcieków o wysokich wskaźnikach zanieczyszczeń oraz decyduje 

o aktywności gazowej składowiska. 

• Ochrona wód gruntowych poprzez uszczelnienie dna składowiska w fazie eksploatacji 

oraz uszczelnienie wierzchowiny po jego zamknięciu. Dotyczy wyłączonych  

z eksploatacji hałd odpadów, które jak powiedziano wcześniej, takich rozwiązań nie 

posiadają. Ten aspekt należy traktować w kontekście działań rekultywacyjnych. 

• Ujęcie i wykorzystanie biogazu – w przeszłości i obecnie na składowisko przy  

ul. Kociewskiej kierowane były i są odpady biodegradowalne. Obecny system ujmowania  

i wykorzystania biogazu dotyczy tylko części składowanych odpadów. Jego rozwinięcie 

jest ważne w kontekście działań rekultywacyjnych. 

• Monitoring składowiska – jest realizowany w zbyt wąskim zakresie, obejmuje przede 

wszystkim czynną część obiektu. Nie prowadzi się pomiarów bryły składowiska, osiadania 

i stopnia zagęszczenia masy składowanych odpadów. 

• Brak magazynu odpadów niebezpiecznych w systemie gospodarki odpadami 

miejskimi – Toruń jest miastem, przez które wiodą szlaki komunikacyjne kolejowe  

i kołowe substancji i materiałów niebezpiecznych. Ocenia się, że w ciągu roku przez 

miasto przemieszcza się około 380 tys. Mg substancji chemicznych. Dotychczasowa 

praktyka dowodzi, że towarzyszą temu zdarzenia (kolizje) o charakterze nadzwyczajnych 

zagrożeń środowiska, często połączone z uwolnieniem substancji toksycznych. W trakcie 

akcji ratowniczych tracą one charakter użytkowy, stając się odpadami niebezpiecznymi. 

Pozostawienie ich na miejscu zdarzenia może wiązać się z zanieczyszczeniem środowiska 

gruntowo-wodnego. Podobne sytuacje, o ostrzejszym zakresie oddziaływania, występują 

przy porzuceniu odpadów niebezpiecznych przez nieznanego sprawcę. Ustawa  

o odpadach z 27 kwietnia 2001 r., zbieżna z przepisami unijnymi, czyni odpowiedzialnym 

za nie właściciela terenu, a więc Zarząd Miasta Torunia. Dlatego uzasadniona jest budowa 

magazynu odpadów niebezpiecznych służącego mieszkańcom Torunia. 
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4.OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1. Podsumowanie analizy wariantowej 

Wariantowa analiza proponowanych rozwiązań przeprowadzona przez autorów Studium 

Wykonalności zawiera porównanie z dotychczasową sytuacją (bez realizacji projektu), 

możliwe alternatywne metody utylizacji oraz możliwe alternatywne sposoby realizacji 

poszczególnych elementów infrastruktury. Przedmiotem analizy była też lokalizacja 

elementów projektu. Analizowano również alternatywne rozwiązania organizacyjne 

prowadzenia inwestycji i eksploatacji. 

Niezależnie od przyjętego modelu gospodarki odpadami, składowisko odpadów, jako 

końcowy element systemu, jest istotnym i nieodzownym elementem każdego z nich. Z 

punktu widzenia ochrony środowiska, opcja „0”, uwzględniająca budowę tylko 

składowiska odpadów komunalnych, jest nie do przyjęcia. Krajowe przepisy oraz m.in. 

Dyrektywa 99/31/EC ustanawiają standardy i wysokie wymogi rozwiązań technicznych, 

które musi spełniać nowoczesne składowisko z jednej strony, a z drugiej strony nakazują 

odpowiednie dostosowanie strumienia odpadów przed ich deponowaniem na składowisku. 

Biorąc pod uwagę standardy obowiązujące w Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe, 

dostosowane do wymagań unijnych, analizie technicznej poddano w pierwszej kolejności 

systemy gospodarki odpadami, bazujące na intensywnym wdrażaniu selektywnych 

sposobów gromadzenia odpadów i dostosowanych do nich systemach przerobu selektywnie 

gromadzonych odpadów.  

Poniżej scharakteryzowano najkorzystniejszy wariant wybrany przez autorów Studium 

Wykonalności. Niezależnie od przyjętego modelu gospodarki odpadami, składowisko 

odpadów, jako końcowy element systemu, jest istotnym i nieodzownym elementem każdego 

z nich. Ponadto przewidziano następujące funkcje technologiczne: 

!"selektywne gromadzenie, zbieranie i demontaż odpadów wielkogabarytowych, 

!"selektywne gromadzenie, zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych, 

!"selektywne gromadzenie, zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

!"kompostowanie wyłącznie masy roślinnej – odpadów tzw. „zielonych”. 
 
W zakresie linii segregacji i kompostowania założono: 
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a) Już w roku 2008 selektywna zbiórka odpadów (tzw. „wielopojemnikowa” dla całego 

terenu z wyjątkiem zabudowy miejskiej jednorodzinnej) przy założeniu wydzielenia 

składników o charakterze surowców wtórnych na poziomie: 

!"papier  30 % 

!"szkło   30 % 

!"tworzywa sztuczne 20 % 

!"metale   20 % 

!"tekstylia   5% 

Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych. 

c) W całej zabudowie jednorodzinnej miejskiej oraz w 25% (do 35% w roku 2020)  

w zabudowie wielorodzinnej nowej, wdrażanie selektywnej zbiórki w systemie 

„dwupojemnikowym”, z podziałem na odpady organiczne (mokre), suche (o właściwościach 

surowców wtórnych) i ewentualnie – pozostałe. 

d) Intensywne kompostowanie wydzielonej frakcji odpadów organicznych pospożywczych. 

Segregacja zebranej w wydzielonym systemie frakcji suchej odpadów. 

Według autorów Studium Wykonalności w całym okresie (nawet po roku 2020) system ten 

spełnia wymagania w zakresie ograniczenia składników biodegradowalnych kierowanych na 

składowisko. Przy zaplanowanym w miarę średnim odzysku odpadów opakowaniowych w 

systemie zbiórki selektywnej, system ten zapewnia dotrzymanie wymogów prawnych w tym 

zakresie. 

 

4.2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

W zakresie rzeczowym w skład przedsięwzięcia wchodzą: 

• składowisko odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą obsługi (zaplecze socjalne 

i techniczne) - etap I, 

• sortownia odpadów surowcowych, 

• kompostownia odpadów zielonych i organicznych, 

• zakład przerobu odpadów wielkogabarytowych, 

• zakład przerobu odpadów budowlanych, 

• magazyn odpadów niebezpiecznych. 
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Ideą przewodnią przedsięwzięcia jest zmiana systemu gospodarki odpadami w mieście 

polegająca na istotnym ograniczaniu roli składowania odpadów jako jedynej formy ich 

unieszkodliwiania. Wyżej wymienione zadania inwestycyjne mają umożliwić 

funkcjonowanie sytemu od strony technicznej i organizacyjnej. Tym co je połączy 

funkcjonalnie ma być zintegrowany system gospodarki odpadami według schematu: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4.3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych 
 

Przyjęty do realizacji system gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Torunia i gmin 

ościennych w dużej mierze opiera się o dobrze zaprogramowany system selektywnego 

gromadzenia odpadów obejmujący: 

a) gromadzenie selektywne potencjalnych surowców wtórnych w tzw. systemie 

wielopojemnikowym o stopniu wydzielenia ok. 20-30% masy danego składnika zawartej w 

odpadach, 

b) gromadzenie selektywne odpadów w tzw. systemie dwupojemnikowym (podział na 

odpady mokre i suche) w zabudowie jednorodzinnej oraz w 35% w części zabudowy 

wielorodzinnej nowej (do 50% w roku 2020), 

c) selektywne gromadzenie odpadów wielkogabarytowych, 

d) selektywne gromadzenie odpadów budowlanych, 

e) selektywne gromadzenie odpadów zielonych, 
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f) selektywne gromadzenie odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów 

komunalnych, 

Wydzielone w systemie zbiórki wielopojemnikowej potencjalne surowce wtórne kierowane 

będą do zakładu segregacji, gdzie następować będzie doczyszczanie i dodatkowa segregacja. 

Do zakładu segregacji kierowane będą również tzw. odpady suche gromadzone w systemie 

dwupojemnikowym w celu rozsegregowania na poszczególne frakcje surowcowe. 

Wydzielone w systemie zbiórki dwupojemnikowej odpady organiczne (mokre) kierowane 

będą do kompostowni odpadów organicznych. Przewidziano kompostownię komorową 

stacjonarną z pełnym automatycznym sterowaniem procesu. 

Gromadzone selektywnie odpady zielone (masa roślinna) przetwarzane będą w polowej 

kompostowni odpadów zielonych. 

Odpady wielkogabarytowe kierowane będą do linii demontażu w celu odzyskania 

potencjalnych surowców wtórnych. 

Selektywnie zbierane odpady budowlane kierowane będą do linii przetwarzania tych 

odpadów w celu wydzielenia potencjalnych surowców wtórnych oraz uzyskania kruszyw 

budowlanych. 

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą czasowo 

magazynowane w specjalnym magazynie, a następnie przekazywane do odpowiednich 

zakładów unieszkodliwiania. 

Końcowym elementem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest 

składowisko odpadów, na które kierowane będą pozostałości poprocesowe (balast) oraz 

odpady nieprzetworzone. 
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Program funkcjonalny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych prezentuje 

poniższa tabela:  

 

Zakładane zdolności produkcyjne 
[t/rok] L.p. Wyszczególnienie 

2008 2013 2020 
1. Składowisko odpadów komunalnych realizowane 

etapowo o powierzchni: 
Etap I ............65 600 m2 
Etap II* .......... 52 965 m2 
Razem ........118 565 m2 

 
 
 

61 464 

 
 
 

60 435 

 
 
 

53 330 

2. Sortownia odpadów surowcowych  
20 579 

 
22 614  

 
27 338 

3. Kompostownia odpadów zielonych  
1 169 

 
2 515 

 
2 987 

4. Kompostownia odpadów organicznych – 
pospożywczych 

 
4 969 

 
4 634 

 
5 718 

5. Zakład przerobu odpadów wielkogabarytowych  
2 677 

 
3 654 

 
 3 868 

6. Zakład przerobu odpadów budowlanych  
4 202 

 
5727 

 
6 293 

7. Magazyn odpadów niebezpiecznych (w budynku 
demontażu) 

 
190 

 
201 

 
273 

8. Zaplecze socjalne (w budynku segregatorni)    
9. Zaplecze administracyjne (istniejące)    

10. Garaże dla sprzętu i pojazdów     
11. Warsztat podręczny oraz magazyn sprzętu i 

materiałów konserwacyjnych 
   

12. Portiernia    
13. Stanowisko ważenia pojazdów (istniejące)    
14. Brodzik dezynfekcyjny (istniejące)    
Źródło: Studium Wykonalności dla projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, JacobsGIBB, 
 

Składowisko odpadów komunalnych 

Koncepcję technicznej składowiska oparto na rozwiązaniach eliminujących jego wpływ na 

wody podziemne. Uwzględniono wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 

marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 

eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów. Przewidziano uszczelnienie mineralne o współczynniku filtracji K≤1x10-9 m/s, 

warstwę geowłókniny, obsypkę filtracyjną, drenaż monitorujący, warstwę folii 

polietylenowej 2,5 mm, warstwę przykrywającą z drenażem zasadniczym. Ponadto 

przewidziano system odwodnienia składowiska oraz system odgazowania. 

Pojemność geometryczna niecek składowiska - uwzględniając końcowe połączenie obu brył 
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- przedstawia się następująco (przy rzędnej wierzchowiny 96,80m n.p.m): 

niecka 1 – (etap I) – 1 080 000 m3 

niecka 2 – (etap II) – 1 305 000 m3 

Chłonność poszczególnych niecek w latach, uwzględniając warstwy przesypowe, wyniesie: 

etap I – 13 lat, etap II – 15 lat, razem – 28 lat. 

W harmonogramie realizacji przewidziano wstępnie rozbudowę składowiska odpadów o II 

nieckę orientacyjnie dopiero latach 2016 –2019.  

 

Sortownia odpadów surowcowych 

Przyjęto układ dwóch linii sortowniczych z sitem obrotowym oraz prasą kanałową. 

Sortowanie odbywać się będzie w sposób manualny z wykorzystaniem układu 

przenośników taśmowych. Oprócz surowców pochodzących z selektywnej zbiórki nie 

wyklucza się sortowania odpadów zmieszanych. 

 

Kompostownia odpadów zielonych 

Koncepcja techniczna opiera się o kompostownię polową, na której masa roślinna będzie 

kompostowana w pryzmach okresowo przerzucanych. 

 

Kompostownia odpadów organicznych 

Koncepcja techniczna opiera się o kompostownię komorową zbudowaną z 5 bioreaktorów o 

trwałym posadowieniu (docelowo 6 w roku 2016), załadowywanych ładowarką. Proces 

kompostowania prowadzony będzie w trzech fazach: faza I - intensywna w bioreaktorach, 

faza II – dojrzewania w pryzmach kompostowni polowej z przerzucaniem, faza III 

dojrzewanie końcowe w pryzmach bez przerzucania.  

 

Zakład przerobu odpadów wielkogabarytowych 

Koncepcja zakłada przygotowanie stanowisk demontażu odpadów wielkogabarytowych 

(także objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego nr 2002/96/EC w sprawie odpadów z 

wyposażenia elektrycznego i elektronicznego) w istniejącym budynku zaplecza 

technicznego przy ul. Kociewskiej. 
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Zakład przerobu odpadów budowlanych 

Koncepcja techniczna opiera się na budowie utwardzonego placu podzielonego na 

technologiczne części, na którym gromadzone będą w sposób selektywny odpady 

budowlane. Zakłada się kruszenie i przesiewanie gruzu w celu przygotowania kruszyw do 

dalszego wykorzystania. 

 

Magazyn odpadów niebezpiecznych 

Koncepcja zakłada uruchomienie magazynu odpadów niebezpiecznych przeznaczonego do 

czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach 

komunalnych. Unieszkodliwianie tych odpadów prowadzone będzie w wyspecjalizowanych 

zakładach na terenie całego kraju. 

 

4.4 Przewidywane rodzaje i ilość zanieczyszczeń wynikających z funkcjonowania 
przedsięwzięcia 
 

Ścieki sanitarne i technologiczne 174 m3/d, 12500 m3/rok  

Ścieki deszczowe i roztopowe wymagające podczyszczenia 25 m3/d, 2270 m3/rok  
Źródło: Studium Wykonalności dla projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, JacobsGIBB, 
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5.CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W 

OBSZARACH LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Rozpatrywany teren położony jest w dzielnicy przemysłowej, gdzie środowisko 

przyrodnicze jest już w dużym stopniu przekształcone antropogenicznie. 

Obecne składowisko odpadów i nowoprojektowane obiekty rozpościerają się  

w poziomie IX terasy doliny Wisły na wysokości około 69 – 74 m n.p.m. Jest to teren 

płaski, lekko nachylony z północy w kierunku na południe. Rzeźba terenu jest 

przekształcona antropogenicznie. W krajobrazie dominują hałdy obecnego składowiska 

odpadów, wyniesione do rzędnej około 85 – 88 m n.p.m. (około 15 – 18 m ponad p.t.). 

Czasze hałd są odkryte i stanowią element dysharmonii w krajobrazie. W otoczeniu 

składowiska występują również inne elementy rzeźby antopogenicznej. Są to m.in. kwatery  

i obwałowania składowiska żużla i popiołu EC Toruń, obwałowania na terenie oczyszczalni 

zakładowej Elana S.A. oraz liczne „mikroformy”, takie jak np. wykopy. Hałdy gruntów 

nasypowych i sieć dróg gruntowych. Przebiegający przez ten teren załom pomiędzy terasami 

IX i VIII został też zniwelowany. 

Z elementów naturalnych rzeźby, w części północnej występują mało wyraźne  

i niewysokie formy wydmowe i pola piasków przewianych. W odległości około 1 km na 

północ i północny-wschód przebiega krawędź wysoczyzny morenowej Pojezierza 

Chełmińskiego. Osiąga ona wysokość 5 – 10 m. Strefa krawędziowa posiada wysokie 

walory krajobrazowe i objęta jest ochroną w postaci obszaru chronionego krajobrazu. 

W obszarze przewidzianym pod rozbudowę składowiska odpadów w podłożu 

występują utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez dobrze przepuszczalne osady 

holoceńskie i plioceńskie. 

Osady holocenu wykształcone są w postaci cienkiej warstwy (0,2 – 0,5 m) gleb 

piaszczystych, niewielkiej miąższości piasków eolicznych, z gruntów nasypowych oraz 

często śmieci. Plejstocen reprezentowany jest przez osady wodno-lodowcowe o znacznej 

miąższości, złożone z serii piaszczysto-żwirowej. Pod nimi zalegają nieprzepuszczalne 

utwory zastoiskowe w postaci glin pylastych. 

Na utworach piaszczystych wykształciły się gleby brunatne wyługowane oraz gleby 

murszowo-mineralne. Pod względem składu mechanicznego materiału glebowego są to 
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piaski luźne lub piaski słabogliniaste, podścielone płytko zalegającymi piaskami luźnymi. 

Pod względem przydatności rolniczej należą do 7 – ego żytniego kompleksu gruntów 

ornych lub stanowią nieużytki rolnicze. Wartość bonitacyjna gruntów jest również niska (VI 

klasa). W wyniku prowadzonej dotychczas gospodarki odpadami na wielu powierzchniach 

nastąpiły zmiany i przekształcenia profili glebowych, połączone z zanieczyszczeniem gleby. 

Aktualnie teren nie jest użytkowany rolniczo. 

Teren zajęty pod składowisko odpadów pozbawiony jest roślinności wysokiej. Czasze 

i stoki nieużytkowanych hałd porasta roślinność ruderalna i segetalna. Taki charakter szaty 

roślinnej występuje też w otoczeniu. Drzewostan leśny i zadrzewienia (głównie sosna) 

występuje w obrębie terenu przewidzianego pod budowę Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych. 

Większe wartości przyrodnicze, krajobrazowe i użytkowe posiadają lasy otaczające 

rozpatrywany teren od północy i zachodu. Stanowią je wielopostaciowe bory sosnowe, 

wchodzące w skład rozległego kompleksu leśnego (Las Łysomicki), stanowiącego element 

obszaru chronionego krajobrazu „Strefa krawędziowa Kotliny Toruńskiej”. W części 

przyległej do obecnego składowiska odpadów oraz wzdłuż dróg dojazdowych występują 

zaśmiecenia terenów leśnych. 

Wartościowym elementem szaty roślinnej jest drzewostan parkowy (dęby)  

w otoczeniu dawnego majątku „Katarzynka” przy ul. Kociewskiej. 

Faunę analizowanego terenu reprezentują głównie ptaki, dla których składowisko 

odpadów jest miejscem żerowania. 

Pod względem hydrograficznym rozpatrywany obszar położony jest w zlewni Strugi 

Toruńskiej, oddalonej o około 2,0 km w kierunku południowym. Do Strugi uchodzi 

okresowy ciek Katarzynka, biorący początek w rejonie Fortu IV (około 1 km na 

południowy-zachód). W granicach analizowanego obszaru nie występują elementy 

powierzchniowej sieci hydrograficznej. Wody opadowe i roztopowe infiltrują w dobrze 

przepuszczalne podłoże. Kierunek przepływu wód podziemnych przebiega z północy na 

południe – ku Wiśle. 

W rejonie lokalizacji projektowanych obiektów występuje jedna warstwa wodonośna 

o swobodnym zwierciadle i pozbawiona utworów izolujących. Zwierciadło wód gruntowych 
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zalega tutaj płytko, bo na głębokości 2 – 3,5 m p.p.t. Stwierdza się wysoki poziom 

zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie oddziaływania kompleksu składowiskowego. 
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6.ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

6.1.Rejon ul. Kociewskiej 

6.1.1.Zmiany w ukształtowaniu terenu, sposobie użytkowania gruntów i oddziaływanie 
na krajobraz 

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spowoduje zajęcie i 

przekształcenie terenu o powierzchni całkowitej 17,6 ha oraz wyłączenie gruntów z 

dotychczasowej formy użytkowania. W odniesieniu do gruntów rolnych VI klasy 

bonitacyjnej podstawą wyłączenia są zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, natomiast w odniesieniu do gruntów leśnych niezbędna jest zmiana 

przeznaczenia na cele nieleśne na podstawie decyzji Wojewody (art. 7,ust.2 ustawy z dnia 3 

lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz.U.Nr 16,poz.78 z późniejszymi 

zmianami). 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót budowlanych niezbędne będzie 

wykonanie dużego zakresu prac makroniwelacyjnych. Planowane prace ziemne spowodują 

znaczne zmiany w fizjonomii terenu i krajobrazie otoczenia. Grunt stanowiący dotychczas 

nieużytek porolny oraz częściowo las, wyłączony zostanie z dotychczasowego użytkowania 

i pozbawiony na znacznym obszarze pokrywy roślinnej i warstwy glebowej. Na terenie 

projektowanego składowiska powstaną ponadto obiekty kubaturowe Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zaplecza technicznego i biurowo-socjalnego 

oraz układ dróg dojazdowych i placów manewrowych. Wszystkie te elementy zabudowy 

trwale zmienią ukształtowanie terenu. 

W okresie eksploatacji składowiska zasadniczym elementem wpływającym na 

fizjonomię terenu będzie nadpoziomowa pryzma odpadów gromadzonych  

w poszczególnych kwaterach. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo istniejącego wysypiska 

komunalnego oraz z drugiej strony składowiska popiołów EC Toruń, planowana inwestycja 

nie wprowadza nowego („obcego”) elementu zagospodarowania, a jedynie nawiązuje do 

charakteru występującej już zabudowy przemysłowo-składowej. Z uwagi na sąsiedztwo od 

północy terenów leśnych wchodzących w skład obszaru chronionego krajobrazu, należy 

zwrócić uwagę na utrzymanie założonej rzędnej składowania. 



 

 

34 
Wnioski 

• Zmiany w zakresie ukształtowania terenu oraz w sposobie użytkowania gruntów obejmą 

sumarycznie powierzchnię około 17,6 ha około 20 ha. 

• Zmiany ukształtowania terenu będą zróżnicowane w czasie, a determinowane okresem 

budowy i eksploatacją. 

• Okres budowy to przede wszystkim: przemieszczanie mas ziemnych, wycinka drzew, 

powstanie instalacji i obiektów kubaturowych. Niektóre z oddziaływań będą zanikające  

i odwracalne w czasie, inne nieodwracalne i negatywne. 

• Okres eksploatacji będzie się wiązał z powolną sukcesywną zmianą konfiguracji terenu 

poprzez deponowaniem kolejnych warstw odpadów. 

• Największe spodziewane oddziaływanie na ukształtowanie powierzchni terenu oraz 

sposób jego użytkowania wywoła realizacja nowego składowiska odpadów. Dotyczy to 

takich kwestii jak powierzchnia zmian, zakres przekształceń w tym utrata powierzchni 

zielonych. 

• Realizacja Zakładu Unieszkodliwiani Odpadów Komunalnych stwarza możliwości 

techniczne realizacji zapisów dyrektywy Rady 99/31 z 26 kwietnia 1999r. o składowaniu 

odpadów w zakresie ograniczania ilości odpadów pochodzenia organicznego 

kierowanych do składowania. Ten fakt należy interpretować jako ochronę powierzchni 

ziemi. 

6.1.2.Wpływ na wody powierzchniowe 
Na rozpatrywanym terenie wody powierzchniowe nie występują. Z uwagi na dużą 

przepuszczalność gruntu wody opadowe szybko infiltrują w podłoże, a teren odwadniany 

jest głównie poprzez spływ wód podziemnych. Najbliższym ciekiem jest rów Katarzynka, 

dopływ Strugi Toruńskiej. Jest to ciek okresowy odwadniający rejon Fortu Żółkiewskiego  

i północną część dzielnicy „Mokre”. Najbliższym ciekiem stałym jest natomiast Struga 

Toruńska, która przepływa na południe od opisywanego terenu, w odległości ok. 2 km. 

Teren przy ul. Kociewskiej nie ma bezpośredniego kontaktu z tymi wodami. 

 

Planowana budowa i eksploatacja składowiska nie będzie miała bezpośredniego 

wpływu na powierzchniową sieć odpływu wód, zarówno jeśli chodzi o jej przebieg jak i stan 
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czystości, bowiem projekt przewiduje odprowadzenie wód poopadowych i odcieków do 

kanalizacji miejskiej. W trakcie eksploatacji składowiska wystąpi wpływ pośredni poprzez 

odprowadzenie zanieczyszczonych odcieków, poprzez kanalizację miejską i oczyszczalnię, 

do rzeki Wisły, stąd też ich wpływ na wody rzeki będzie znikomy. Dopuszczalne wskaźniki 

zanieczyszczeń określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w 

sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących 

mienie komunalne (Dz. U. Nr 50, poz.501). Na podstawie wyników kontroli jakości 

odcieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej z obecnie eksploatowanego wysypiska 

można wnioskować, że odcieki z nowej kwatery mogą okresowo nie mieścić się w 

określonych przepisami normach zanieczyszczeń. Dotyczy to w szczególności 

zanieczyszczeń określanych poziomem chemicznego (ChZT) i biologicznego (BZT5) 

zapotrzebowania tlenu. Ponieważ odcieki te trafią na oczyszczalnię miejską i zostaną 

oczyszczone razem z całą masą ścieków komunalnych ich wpływ na odbiornik (rzekę 

Wisłę) będzie znikomy, a jedyną konsekwencją możliwych przekroczeń będzie naliczanie 

„opłat dodatkowych” przez Wodociągi Toruńskie Sp. z o.o. 

 

Wnioski 

• Wody powierzchniowe pozostaną poza oddziaływaniem przedsięwzięć realizowanych 

przy ul. Kociewskiej. 

6.1.3.Wpływ na wody gruntowe 

Ocenia się, że projektowane prace przy budowie Zakładu nie naruszą w sposób trwały 

istniejących stosunków wodnych w gruncie, bowiem rzędne dna poszczególnych niecek 

usytuowane są powyżej określonego w dokumentacji hydrogeologicznej, poziomu 

występowania wód podziemnych. Z uwagi jednak na występujące wahania poziomu pod 

wpływem warunków atmosferycznych, w granicach do 0,5 m, należy liczyć się z 

koniecznością odwodnienia terenu w trakcie prac ziemnych.  

Podstawowym zagrożeniem dla wód gruntowych ze strony wysypiska jest migracja do 

wód zanieczyszczonych odcieków. Analizując przewidywany wpływ odcieków na wody 

gruntowe w miejscu lokalizacji nowego składowiska należy wziąć pod uwagę następujące 

przesłanki: 
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− Warunki hydrogeologiczne w miejscu lokalizacji są raczej niekorzystne dla budowy 

wysypiska, gdyż teren budują łatwo przepuszczalne utwory piaszczyste (piaski 

drobnoziarniste), bez warstwy izolacyjnej, a wody gruntowe występują stosunkowo 

płytko (2 – 3,5 m p.p.t.). 

− Na kierunku spływu wód nie występują ujęcia wykorzystywane do zbiorowego 

zaopatrzenia ludności w wodę. 

Powyższe uwarunkowania wskazują na duże potencjalne zagrożenie wód gruntowych ze 

strony projektowanego składowiska, co narzuca i uzasadnia konieczność zastosowania 

najlepszych technicznie metod uszczelnienia dna i drenażu odcieków, przewidzianych w 

projekcie. 

− Projekt zakłada pełne uszczelnienie dna niecek składowiska w najwyższym standardzie w 

zakresie zastosowanych materiałów i technologii wykonania. 

− Wykonany zostanie drenaż monitorujący i nadfoliowy zapewniający pełne zbieranie i 

kontrolę odcieków. 

− Wykonana zostanie denna warstwa uszczelniająca mineralna o parametrach wymaganych 

dyrektywą 99/31/EC.  

− Wykonany zostanie zbiornik stabilizacyjny zapewniający przetrzymanie i stabilizację 

odcieków przed ich zrzutem do kanalizacji. 

− Odcieki i wody zebrane drenażem opaskowym odprowadzone zostaną do kanalizacji 

miejskiej. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania terenowe oraz planowane rozwiązania 

projektowe uznać należy, że w warunkach normalnej eksploatacji wpływ projektowanego 

składowiska na wody gruntowe w aspekcie ich jakości, nie powinien być zauważalny. 

Decydować będzie o tym wykonanie podwójnego uszczelnienia niecek kwater składowiska 

z zastosowaniem folii PEHD 2,5 mm oraz wykonania drenażu nadfoliowego 

zapewniającego odbiór zanieczyszczonych odcieków i ich skierowanie, poprzez zbiornik, do 

kanalizacji miejskiej. 
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Wnioski 

• Planowane obiekty, zarówno na etapie budowy jak i użytkowania, nie stwarzają 

zagrożenia czystości wód gruntowych. Poziom proponowanych zabezpieczeń spełnia 

wymagania ochrony zasobów wód podziemnych. 

6.1.4.Wpływ na gleby i szatę roślinną 

 
Projektowany Zakład usytuowany jest w terenie dotychczas nie zainwestowanym, w 

całości aktywnym przyrodniczo, o ubogim podłożu glebowym i mało zróżnicowanej szacie 

roślinnej. 

Na terenie projektowanej inwestycji występują słabe bonitacyjnie gleby brunatne 

wyługowane oraz lokalnie murszowo-mineralne, wykształcone na podłożu piasków luźnych 

i słaboglinaistych. Miejscami słabo wykształcona warstwa gleby odsłania piaszczyste 

podłoże ukształtowane w formie wydmy. Miąższość warstwy glebowej nie jest duża  

i wynosi 0,1 – 0,3 m. Budowa wysypiska spowoduje całkowite zdjęcie warstwy glebowej  

z powierzchni przewidzianej pod kwatery (około 13,3ha) i obiekty technicznej 

infrastruktury (budynki, zbiornik, drogi, place). Zdjęta ziemia przewidziana jest do 

wykorzystania jako warstwa filtracyjno-osłonowa dna i skarp nowych kwater. 

W zakresie chemizmu gleb nie przewiduje się istotnych zmian. Przeprowadzone  

w latach 1993-94 badania gleb w otoczeniu „starego” wysypiska, na stanowiskach 

położonych na granicy z nową lokalizacją wskazują, że mimo silnej antropopresji, 

zanieczyszczenie metalami ciężkimi jest znikome i mieści się w granicach naturalnych 

poziomów ich zawartości w glebach. Należy sądzić, że nowe składowisko nie wpłynie 

zasadniczo na zmianę powyższego stanu. 

Budowa Zakładu spowoduje konieczność usunięcia drzewostanu leśnego na 

powierzchni 5,3431 ha, a także pozostałych zadrzewień występujących na gruntach 

porolnych i nieużytkach. Z określeniem powierzchni przewidzianej do zmiany rodzaju 

użytkowania gruntu leśnego związana jest również konieczność naliczenia opłat za 

przedwczesny wyrąb drzewostanu. Usunięcie (wycinka) drzewostanów leśnych odbywa się 

na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany przeznaczenia 

tych gruntów na cele nieleśne oraz po wniesieniu opłat za przedwczesny wyrąb 
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drzewostanu, które nalicza Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. Wobec 

nieuwzględnienia wymienionych gruntów w planie urządzenia lasu komunalnego miasta 

Torunia niezbędne jest przygotowanie opracowania taksacyjnego dla drzewostanów leśnych 

oraz dokumentacji kartograficznej, wykonaną przez specjalną jednostkę z zakresu 

urządzania lasu. Dla uzyskania decyzji na wycinkę drzew z zadrzewień nieleśnych winna 

być wykonana inwentaryzacja zadrzewień, która będzie podstawą naliczenia opłat na rzecz 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Na etapie eksploatacji Zakładu wpływ na szatę roślinną dotyczyć będzie głównie 

terenów otaczających. W otoczeniu projektowanego składowiska zieleń wysoka występuje 

jedynie od strony północnej i zachodniej. Są to różnowiekowe lasy sosnowe wchodzące w 

skład większego kompleksu leśnego (Las Łysomicki). 

Stan otaczających lasów kwalifikuje się obecnie jako bory sosnowe średniej  

i wysokiej jakości. Zaznaczyć jednak należy, że we fragmentach położonych najbliżej 

obecnie funkcjonującego wysypiska noszą ślady zanieczyszczeń w postaci zaśmiecenia 

„dzikiego” wysypywania odpadów i wylewania nieczystości itp. Podstawowym elementem 

zabezpieczającym roślinność terenów otaczających przed niekorzystnymi zmianami będzie 

właściwa eksploatacjaZakładu, zgodna z założeniami technologicznymi. Także zakładane w 

projekcie rozwiązania zabezpieczające, polegające na budowie ogrodzenia oraz nasadzenie 

pasa zieleni izolacyjnej powinny przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń poza 

granice wysypiska. 

Na etapie wykonawstwa oraz w trakcie eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę 

na uniemożliwienie wjazdu na tereny leśne z układu komunikacyjnego dróg dojazdowych 

do składowiska (zastosować np. zamykane bariery). 

Wnioski 

• Najdalej idące ingerencje w strukturę gleby i istniejącą szatę roślinną powoduje realizacja 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Jako negatywne bezpośrednie 

oddziaływanie należy uznać utratę drzewostanu na powierzchni ponad 5,3 ha. 

• Przekształcenia gleb, pozostających i tak pod presją obiektów przemysłowych i istniejącej 

infrastruktury komunalnej, nie są z punktu widzenia ochrony zasobów naturalnych godne 

uwagi. 
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• Ograniczonego, uciążliwego oddziaływania należy spodziewać się w końcowym etapie 

eksploatacji starego wysypiska. Wyraźne wyniesienie hałdy odpadów ponad otaczający 

teren może powodować trudności w minimalizowaniu emisji lekkich frakcji. 

6.1.5.Wpływ na warunki akustyczne 
Jednym z elementów oddziaływania na środowisko związanych z budową, a następnie 

funkcjonowaniem obiektów zlokalizowanych przy ul. Kociewskiej będzie hałas emitowany 

przez pracujące maszyny budowlane, koparki, spychacze, samochody ciężarowe, dźwigi, 

agregaty, sprężarki, a później w trakcie eksploatacji: 

− w obrębie składowiska odpadów komunalnych - kompaktory, śmieciarki, inne pojzady, 

− na terenie sortowni - przenośniki zsypowe, wznoszące, sortownicze, separator 

elektromagnetyczny, granulator, belownicę, które planuje się umieścić w budynkach 

zamkniętych.  

 

Poza tymi źródłami hałasu będą pracowały urządzenia wspomagające jak: 

przepompownie operacyjne i przesyłowe, wozy asenizacyjne i urządzenia odagzowujące. 

Z punktu widzenia oceny skali oddziaływania hałasu na środowisko istotne jest 

usytuowanie projektowanej inwestycji w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. Teren 

realizacji inwestycji jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy, w tym zabudowy 

mieszkaniowej. Najbliższy budynek mieszkalny wielorodzinny występuje w odległości 

około 1000 m w kierunku południowo-zachodnim (przy ul. Kociewskiej); bliżej (około 

400m) położony jest jedynie 1 zamieszkały budynek dawnego dworu „Katarzynka  

(w rejestrze zabytków) usytuowany przy obecnej bazie MPO, planowany do wykupu  

i przejęcia na zaplecze wysypiska. Teren objęty projektem przeznaczony był, według 

poprzedniego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, na 

kompleks unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a zatem jako teren przemysłowy nie 

jest objęty normami hałasu określonymi w rozporządzeniu MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66,poz.436). 

Oddziaływanie w zakresie hałasu nie będzie miało istotnego znaczenia dla warunków 

przestrzenno-środowiskowych realizacji i funkcjonowania inwestycji. 
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Wnioski 

• Niekolizyjna względem terenów chronionych lokalizacja obiektów przy ul. Kociewskiej 

przesądza, że oddziaływanie na klimat akustyczny nie naruszy wymagań ochrony 

środowiska. Dystans dzielący tereny chronione od źródeł hałasu jest na tyle duży, że 

ewentualne ponadnormatywne emisje dźwięku zostaną wygaszone. 

• Hałas powodowany przez urządzenia procesowe może być uciążliwy i wpływać 

negatywnie na ludzi zatrudnionych przy ich obsłudze. 

6.1.6.Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 
Składowisko odpadów komunalnych jest istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego. W okresie budowy będzie to głównie pył mineralny 

pochodzący z przemieszczanych mas ziemi oraz emisja spalin z pojazdów i maszyn 

budowlanych. W okresie eksploatacji emitowany będzie przede wszystkim gaz 

wysypiskowy, a ponadto zanieczyszczenia pyłowe, aerozol mikrobiologiczny, odory. 

Budowa nowego składowiska przy ul. Kociewskiej, położonego obok już istniejącej pryzmy 

odpadów komunalnych oraz składowiska popiołów z elektrociepłowni EC Toruń, 

niewątpliwie pogorszy warunki aerosanitarne w rejonie lokalizacji inwestycji. Dotyczy to  

w szczególności zanieczyszczeń pyłowych (opad pyłu, pył zawieszony), zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych, odorów. Procesom rozkładu odpadów towarzyszy zawsze powstanie 

substancji gazowych. Na wysypiskach odpadów komunalnych w pierwszej tlenowej fazie 

rozkładu, przeważa dwutlenek węgla. Z upływem czasu jego ilość maleje, pojawia się 

natomiast metan, azot, tlenek węgla i węglowodory alifatyczne. Udział metanu dochodzi do 

80% objętości ujmowanego na wysypiskach gazu. Powoduje to dużą zdolność do 

samozapłonów, a nawet zagrożenia wybuchem. Dla projektowanego składowiska 

przewidziano zainstalowanie sieci studzienek odgazowujących. Konstrukcja studzienek 

pozwala na ich podnoszenie w miarę zmiany rzędnej składowania. Pod koniec eksploatacji 

studnie te umożliwią pomiar ilości i składu emitowanego gazu i podjęcie decyzji o 

ewentualnym sposobie jego zagospodarowaniu. Przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie 

odgazowania ocenia się jako wystarczające na etapie eksploatacji. 
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Biorąc pod uwagę wyniki lokalnego monitoringu powietrza wokół „starego” 

wysypiska stwierdzić należy, że w opisywanym rejonie występuje jeszcze pewna „rezerwa” 

chłonności powietrza na zanieczyszczenia, zwłaszcza gazowe. 

Pewną uciążliwość dla otoczenia i stanu terenów przyległych stanowić mogą lekkie 

frakcje odpadów (papier, folia) oraz pyły, przenoszone z wiatrem nieraz na znaczne 

odległości. Ograniczenie skali i zasięgu tego oddziaływania można osiągnąć poprzez m.in.: 

− prowadzenie właściwej eksploatacji składowiska (w tym: przesypywanie odpadów 

warstwami izolacyjnymi, ugniatanie), 

− wykonanie ogrodzenia z gęstej siatki o odpowiedniej wysokości, 

− nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej 

− zraszanie pryzmy odpadów. 

Wszystkie wymienione elementy zabudowy technicznej i czynności eksploatacyjnych 

przewidziane są w projekcie. 

W procesie segregacji wyselekcjonowanych surowców wtórnych występuje 

minimalna emisja pyłów. Ich głównym źródłem są przede wszystkim surowce. Nie 

przewiduje się natomiast pylenia pochodzącego z procesu technologicznego. Powstawanie 

odorów może być wywołane niewielką ilością zanieczyszczeń organicznych. Podstawowym 

założeniem jest, że segregacja odbywa się na bieżąco. Nie przewiduje się także 

magazynowania surowców dłużej niż 3 dni. Emisja zatem odrowa nie będzie stanowiła 

problemu. 

Podczas procesu kompostowania nie występuje znaczna emisja pyłu. Pewne, 

niewielkie ilości mogą się pojawić w czasie przygotowania wsadu oraz na etapie 

uzdatniania kompostu. Proces kompostowania powinien przebiegać w warunkach 

tlenowych. Przewiduje się jednak oczyszczanie powietrza z obszaru odbioru, przygotowania 

i załadunku odpadów w procesie kompostowania na filtrze biologicznym. 

Wnioski 

• Eksploatacji nowego składowiska odpadów komunalnych będą towarzyszyły 

oddziaływania charakterystyczne dla tego typu obiektów tj.: pylenie, emisje frakcji 

lekkich, emisje odorowe i gazowe. Natężenie jednak tych oddziaływań będzie znacznie 
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osłabione ze względu na współistnienie i współpracę z innymi zlokalizowanymi przy  

ul. Kociewskiej obiektami. 

• Pewnym problemem w zakresie oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego będzie 

końcowa eksploatacja starego wysypiska. Będzie to spowodowane znacznym 

wyniesieniem hałdy odpadów ponad otaczający teren. 

• Ważnym elementem w ograniczaniu niezorganizowanej emisji metanu jest system jego 

pozyskiwania i utylizacji. Powinien być on rozwijany. 

6.1.7.Obszar oddziaływania, monitoring środowiska 
Realizacja zamierzonych planów spowoduje, iż w rejonie ul. Kociewskiej powstanie 

kompleks unieszkodliwiania odpadów. Będzie to zespół obiektów o różnych funkcjach 

jednakże o zbliżonej charakterystyce oddziaływania na środowisko. Oprócz obiektów 

infrastruktury komunalnej należącej do miasta znajdują się tutaj także obiekty przemysłowe 

o podobnym charakterze: oczyszczalnia ścieków Elana S.A oraz istniejące kwatery popiołu  

i żużla z Elektrociepłowni Grębocin. W zawiązku z tym istotne jest określenie łącznego 

skumulowanego efektu oddziaływań. Zagadnienie zasięgu i skali oddziaływania powinno 

być rozwijane w miarę oddawania do użytkowania kolejnych obiektów oraz modernizacji 

istniejących. Jest bowiem ważne rozstrzygnięcie konieczności tworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania. Pomocny temu powinien być dobrze skonstruowany 

monitoring środowiska uwzględniający zmiany następujące w czasie. W tym celu uznaje się 

za celowe opracowanie odrębnego programu monitoringu środowiska obejmującego min. 

wody gruntowe, powietrze atmosferyczne, gleby, roślinność. Istniejąca sieć obserwacyjna  

i punktów pomiarowych w tym rejonie należy poszerzyć o niektóre (zewnętrzne) piezometry 

wykonane w ramach dokumentacji hydrogeologicznej oraz wyznaczyć nowe punkty poboru 

prób gleby i pomiarów zanieczyszczenia powietrza w części północnej i zachodniej terenu 

od nowego składowiska. Proponuje się ponadto rozważyć: 

− poszerzenie zakresu wykonywanych pomiarów imisji na wskaźniki charakterystyczne dla 

wysypisk (pył zawieszony, metan, dwutlenek węgla, siarkowodór) 

− poszerzyć zakres wykonywanych badań gleb (nie tylko metale) 

− wprowadzić monitoring roślin (np. badanie igieł, liści, mchów). 
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W eksploatacji obiektów należy kierować się założeniem, że celem perspektywicznym 

będzie ograniczenie zasięgu szkodliwego oddziaływania do granic terenu, do którego tytuł 

prawny posiada właściciel instalacji tj. Gmina Miasto Toruń, ale także właściciele ww. 

obiektów przemysłowych położonych w bezpośredniej bliskości. Dzisiaj chociażby ze 

względu na wpływ na wody gruntowe wynikający z oddziaływania starego wysypiska zasięg 

ten sięga strefy 250 m od wysypiska. Zasięg oddziaływania ze względu na powietrze 

atmosferyczne może być wyznaczony w oparciu o analizę pomiarowo-obliczeniową, lub  

w przypadku obiektów nowoprojektowanych metodą porównawczą. Wykonanie analizy 

pomiarowo-obliczeniowej jest wskazane na etapie eksploatacji poszczególnych obiektów. 

Natomiast na etapie projektu mogą być przyjęte wielkości porównawcze odniesione do 

funkcjonujących obiektów podobnej wielkości. Przykładowo oddziaływanie składowiska 

odpadów komunalnych na powietrze atmosferyczne nie powinno być większe niż 200 m dla 

emisji gazowych (CO2,CH4) oraz 300 - 500 m dla emisji związków złowonnych (odorów). 

Na głównym kierunku przewietrzania (po stronie wschodniej i południowo-wschodniej) 

występują wyłącznie tereny przemysłowo-składowe, nieużytki i tereny leśne; nie występuje 

zabudowa mieszkaniowa.  

6.1.8.Oddziaływanie na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe 
Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest z dala od obiektów i terenów 

kulturowych objętych ochroną konserwatorską. Zewnętrzny pierścień fortyfikacji 

nowożytnych Torunia z Fortem nr IV znajduje się w odległości około 1 km. Bliżej (około 

400 m) znajduje się zespół dworsko-parkowy „Katarzynka” przy ul. Kociewskiej”. Nie 

przewiduje się negatywnych skutków realizacji kompleksu obiektów gospodarki odpadami 

na walory kulturowe miasta Torunia. 

6.2. Wnioski końcowe 
W tej części opracowania dokonano oceny oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć przede wszystkim pod kątem skutków bezpośrednich, uwzględniając 

uwarunkowania przyrodnicze, stan środowiska i zagospodarowanie terenu w miejscach ich 

lokalizacji tj. przy ul. Kociewskiej. Wynikają z niej następujące ogólne wnioski: 

• Czynnikiem pozytywnym z punktu widzenia wymagań środowiska jest koncentracja 

planów inwestycyjnych w miejscach o już przekształconym i zmienionym środowisku. 
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• Rejon lokalizacji inwestycji zgodnie z zapisami obowiązującego do 31.12.2003 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia jest przeznaczony 

pod rozwój infrastruktury komunalnej związanej z gospodarką odpadami. Prawie 

wszystkie elementy środowiska objęte są przekształceniami i presją emisji 

zanieczyszczeń. 

• Zanieczyszczenie wód podziemnych w rejonie starego wysypiska odpadów przy  

ul. Kociewskiej jest najbardziej negatywnym skutkiem dotychczasowego systemu 

gospodarowania odpadami w mieście. Bezpośrednim efektem realizacji planów 

inwestycyjnych powinna być stała tendencja poprawy stanu ich czystości. Jednocześnie 

będzie miernikiem skuteczności stosowanych rozwiązań. 

• Przestrzennie największe zmiany dotyczyć będą przekształceń powierzchni gruntu  

i sposobu jego wykorzystania, a związane będą z realizacją nowego składowiska 

odpadów komunalnych. 

• Najbardziej negatywnym wpływem na środowisko będzie konieczność usunięcia lasu na 

powierzchni ponad 5 ha w rejonie ul. Kociewskiej związanego z realizacją nowego 

składowiska odpadów komunalnych.   

• Oddziaływanie na klimat akustyczny i stan powietrza atmosferycznego w obu rejonach 

inwestycyjnych nie będzie miało istotnego znaczenia. Ograniczy się do zasięgu 

lokalnego, nie zagrażającego terenom chronionym. Prognozuje się, że w rejonie ul. 

Kociewskiej emisje do powietrza atmosferycznego gazów, zanieczyszczeń odorowych, 

aerozoli biologicznych ulegną zmniejszeniu w stosunku do stanu obecnego. 

• Ocenia się, że zasięg oddziaływania w obu rejonach lokalizacji nie powinien być istotnie 

większy od obszaru zainwestowania. Prawo dopuszcza dla obiektów gospodarki 

odpadami utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania. Potrzeba jego utworzenia 

powinna być poparta wynikami prowadzonego monitoringu środowiska rejonu 

inwestycji. 

• Ponadto nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne oddziaływanie na 

obiekty Sieci Natura 2000, co wynika z następujących względów: lokalizacja 

przedsięwzięcia nie koliduje z proponowanymi w projekcie rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
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obszarami specjalnej ochrony oraz specjalnymi obszarami ochrony siedlisk; przewiduje 

się, iż zasięg oddziaływania inwestycji ograniczy się do terenu lokalizacji 

przedsięwzięcia. 

• Projekt należy do grupy przedsięwzięć określonej w Aneksie II Dyrektywy 

85/337/EWG, zmienionej przez Dyrektywę 97/11/WE. 

Klasyfikacja elementów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych: 

Element Klasyfikacja 
Składowisko odpadów komunalnych 
realizowane etapowo 

Aneks II Dyrektywy 85/337/EEC, znowelizowanej przez 
Dyrektywę 97/11/EC 

Sortownia odpadów surowcowych 
 

Aneks II Dyrektywy 85/337/EEC, znowelizowanej przez 
Dyrektywę 97/11/EC 

Kompostownia odpadów zielonych 
 

Aneks II Dyrektywy 85/337/EEC, znowelizowanej przez 
Dyrektywę 97/11/EC 

Kompostownia odpadów organicznych Aneks II Dyrektywy 85/337/EEC, znowelizowanej przez 
Dyrektywę 97/11/EC 

Zakład przerobu odpadów 
wielkogabarytowych 
 

Aneks II Dyrektywy 85/337/EEC, znowelizowanej przez 
Dyrektywę 97/11/EC 

Zakład przerobu odpadów budowlanych 
 

Aneks II Dyrektywy 85/337/EEC, znowelizowanej przez 
Dyrektywę 97/11/EC 

Magazyn odpadów niebezpiecznych (w 
budynku demontażu) 

Aneks II Dyrektywy 85/337/EEC, znowelizowanej przez 
Dyrektywę 97/11/EC 
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7.KONFLIKTY SPOŁECZNE 

Projektowane inwestycja należy do kategorii mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko nie tylko ze względu na charakter obiektu (unieszkodliwianie odpadów), ale 

także z uwagi na niektóre uwarunkowania terenowe, w tym: 

− niekorzystne warunki hydrogeologiczne, 

− bliskość terenów leśnych (rejon ul. Kociewskiej) 

Z punktu widzenia odbioru społecznego najważniejsze elementy to: 

• lokalizacja przedsięwzięć– w tym zakresie nie przewiduje się sytuacji konfliktowych  

z uwagi na brak w okolicy zabudowy mieszkaniowej, obszarów chronionych, ujęć wody, 

nisz ekologicznych o cennych walorach przyrodniczych, dóbr i zabytków kultury, 

• przeznaczenie inwestycji – w tym aspekcie odbiór społeczny powinien być pozytywny, 

pozwolą na wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami łącznie  

z usprawnieniem funkcjonowania oczyszczalni, a w efekcie końcowym poprawą stanu 

sanitarnego i czystości miasta, 

• organizacja placu budowy i frontu robót - odbiór społeczny (w tym instytucji użytkujących 

tereny sąsiednie – Nadl. Toruń, EC Toruń) zależeć będzie wyłącznie od wykonawcy; mogą 

wystąpić konflikty w przypadku np. utrudnień w ruchu, braku zabezpieczeń wykopów, 

ingerencji w tereny sąsiednie (las) itp., 

• uciążliwość prac budowlanych (hałas, spaliny, pył) wywołana pracą sprzętu technicznego – 

konflikty na tym tle uznaje się za mało prawdopodobne z uwagi na bezkonfliktowe pod 

tym względem położenie, 

• czas realizacji zadania – sprawne i możliwie krótkie przeprowadzenie budowy wpłynie 

korzystnie na odbiór społeczny, zwłaszcza ze strony innych użytkowników terenów (Lasy 

Państwowe), 

• okres funkcjonowania systemu i organizacji gospodarki odpadami – przełamanie 

dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków postępowania z odpadami wobec 

konieczności wdrożenia selekcji i segregacji odpadów u źródła. Jest to jedna płaszczyzna 

konfliktów oraz drugą stanowi konieczność poniesienia kosztów w postaci stałych opłat. 



 

 

47 
Obie bariery możliwe są do przełamania w drodze odpowiednio prowadzonych konsultacji 

społecznych. 

Ogólnie stwierdza się, że oceniane przedsięwzięcie nie powinno spotkać się z oporem 

społecznym i ewentualnymi sprzeciwami. 
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8.PODSUMOWANIE 

Ocena dotyczy przedsięwzięcia pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu”. 

Obejmuje ono kompleks zadań, których realizacja pozwoli na optymalne uporządkowanie 

spraw związanych ze sferą gospodarki odpadami komunalnymi w Toruniu. Przedsięwzięcie 

ma charakter proekologiczny. Zasadniczym jego celem jest stworzenie i wdrożenie 

nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Torunia, 

zgodnego z normami i prawodawstwem Polski i Unii Europejskiej, a także zgodnego  

z oczekiwaniami mieszkańców Torunia. 

Realizacja przedsięwzięcia, oprócz efektów czysto ekologicznych (wraz z realizacją 

projektu ISPA „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 

Torunia”) stworzy też mocną podstawę do zrównoważonego rozwoju przestrzennego  

i społeczno-gospodarczego miasta Torunia. 

Miejscem realizacji projektu jest miasto Toruń, wpisane na listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury. Węzłowe położenie miasta w ekologicznym systemie obszarów 

chronionych i w obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, a także 

nad Wisłą i w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych stwarza szczególne 

wymagania sferze gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. 

W zakresie rzeczowym w skład przedsięwzięcia wchodzą: 

• składowisko odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą obsługi (zaplecze socjalne 

i techniczne) - etap I, 

• sortownia odpadów surowcowych, 

• kompostownia odpadów zielonych i organicznych, 

• zakład przerobu odpadów wielkogabarytowych, 

• zakład przerobu odpadów budowlanych, 

• magazyn odpadów niebezpiecznych. 

Zadania realizowane będą w rejonie kompleksu obiektów istniejącego składowiska 

odpadów przy ul. Kociewskiej. 

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie na rubieżach miasta, na terenach do 

tego celu przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Są to 

już tereny zainwestowane i przekształcone antropogenicznie z przejawami degradacji 
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środowiska przyrodniczego. Realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych negatywnych 

skutków w środowisku oraz konfliktów funkcjonalno-przestrzennych i społecznych. 

Realizacja projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” pozwoli m.in. 

na: 

− uzyskanie redukcji odpadów komunalnych, kierowanych dotychczas na wysypisko, 

− przedłużenie okresu składowania na nowym składowisku, 

− redukcję gazów odpadowych, 

− maksymalne wykorzystanie odpadów użytecznych, 

− maksymalizację ochrony wód gruntowych, 

− estetyzację krajobrazu otoczenia ul. Kociewskiej, 

− wykorzystanie kompostu do rekultywacji terenów zdegradowanych, 

 

Oprócz korzyści ekologicznych nie bez znaczenia będą również efekty ekonomiczne, 

z których na szczególną uwagę zasługują: 

− stworzenie nowych miejsc pracy w trakcie budowy i eksploatacji obiektów, 

− produkcja kompostu,  

− uzyskanie wysortowanych surowców wtórnych, 

− oszczędności powierzchni terenu. 

W wyniku realizacji projektu nastąpi też wzrost świadomości ekologicznej oraz 

wdrożone zostaną proekologiczne postawy i nawyki mieszkańców Torunia. 
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9.KONSULTACJE SPOŁECZNE I EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Projektowane przedsięwzięcie związane ze sferą gospodarki odpadami w Toruniu 

poddane jest szerokim konsultacjom społecznym. Szeroki zasięg społeczny ma też edukacja 

ekologiczna z tego zakresu. 

9.1. Konsultacje 
Konsultacje z organami administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnymi za 

ochronę środowiska naturalnego i kulturowego (uzgodnienia, opinie) prowadzono na etapie: 

− sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, 

− sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Torunia, 

Konsultacje społeczne i informowanie opinii publicznej o przedsięwzięciu prowadzi 

się poprzez lokalne media od szeregu już lat. 

Szeroki zakres mają informacje prasowe z zakresu ochrony środowiska w działalności 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu.  

Wiele miejsca lokalna prasa poświęciła projektowanej budowie składowiska odpadów 

komunalnych oraz sortowni i kompostowni.  

 

9.2. Edukacja ekologiczna 

Dla prowadzenia ukierunkowanej edukacji ekologicznej społeczeństwa Torunia  

w zakresie postępowania z odpadami oraz kształtowania proekologicznych postaw  

i zachowań utworzono w 1998 r. przy Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Toruniu 

Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej. 

Ośrodek posiada nowoczesne wyposażenie dydaktyczne oraz stałe ekspozycje 

przybliżające zagadnienia opakowań, ideę segregacji oraz problemy recyklingu. Ponadto 

pracownicy Miejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej tworzą bazę materiałowo-

dydaktyczną dla potrzeb edukacji ekologicznej. Gromadzone są filmy, książki i czasopisma 

o tematyce ekologicznej, opracowania tematyczne np. „Pozyskiwanie gazu 

wysypiskowego”, „Nasz plastikowy świat” oraz ulotki, broszurki, karty pracy ucznia, 

plakaty poglądowe, tablice i wystawy. Systematycznie opracowywane są materiały 

dydaktyczne i konspekty zajęć dla różnych grup wiekowych oraz o zróżnicowanej tematyce. 
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Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej obejmuje edukacją ekologiczną dzieci  

i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, w tym 

specjalnych, terapeutycznych i społecznych z Torunia. 

Ośrodek prowadzi cykliczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W zajęciach 

na temat „Odpady socjalno-bytowe, ich segregacja i recykling” w roku 1998 r. uczestniczyło 

około 2000 dzieci. 

W 1999 roku Ośrodek odwiedziło podczas cyklicznych zajęć 5171, a w roku 2000 we 

wszystkich formach działalności w MOEE uczestniczyło 8811 osób. W 2003 r. w różnych 

formach edukacyjnych ośrodka brało udział 30000 uczestników. 

Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej jest inspiratorem wielu konkursów. W 1998 

roku ogłoszono dwa konkursy plastyczne z wykorzystaniem materiałów odpadowych: 

„EKOTORBA 2001”, „STROIK ŚWIĄTECZNY”, „EKOSTRÓJ”. Prowadzone są też 

liczne konkursy plastyczne i fotograficzne. 

Ośrodek jest również inspiratorem zbiórki surowców wtórnych. Dotychczas zebrano 

12818,15 kg makulatury i 11872 sztuk baterii. Podsumowanie konkursu polegającego na 

zbiórce surowców wtórnych, odbywa się na imprezie plenerowej MOEE: „Pikniku 

Ekologicznym”. W 1999 roku w pikniku wzięło udział 250 osób, a w „II Pikniku 

Ekologicznym”- imprezie plenerowej w Leśniczówce „Bielawy” uczestniczyło 307 osób. 

W siedzibie Ośrodka odbywają się również cykliczne seminaria dla nauczycieli  

i uczniów starszych klas szkół podstawowych i średnich. 
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10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

Ocena dotyczy przedsięwzięcia „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy  

ul. Kociewskiej w Toruniu” realizowanego w ramach projektu „Gospodarka odpadami 

komunalnymi w Toruniu”. Obejmuje ono kompleks zadań, których realizacja pozwoli na 

optymalne uporządkowanie spraw związanych ze sferą gospodarki odpadami komunalnymi w 

Toruniu. Przedsięwzięcie ma charakter proekologiczny. Zasadniczym jego celem jest 

stworzenie i wdrożenie nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla 

miasta Torunia, zgodnego z normami i prawodawstwem Polski i Unii Europejskiej, a także 

zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców Torunia. Realizacja przedsięwzięcia, oprócz efektów 

czysto ekologicznych stworzy też mocną podstawę do zrównoważonego rozwoju 

przestrzennego i społeczno-gospodarczego miasta. 

 

Zadania realizowane będą w rejonie kompleksu obiektów istniejącego składowiska odpadów 

przy ul. Kociewskiej, na rubieżach miasta, na terenach do tego celu przeznaczonych  

w poprzednim miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Są to już tereny 

zainwestowane i przekształcone antropogenicznie z przejawami degradacji środowiska 

przyrodniczego. Realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych negatywnych skutków  

w środowisku oraz konfliktów funkcjonalno-przestrzennych i społecznych. 

 

a) Czynnikiem pozytywnym z punktu widzenia wymagań środowiska jest koncentracja planów 

inwestycyjnych w miejscach o już przekształconym i zmienionym środowisku. 

b). Rejon lokalizacji inwestycji jest przeznaczony pod rozwój infrastruktury komunalnej 

związanej z gospodarką odpadami. 

c) Zanieczyszczenie wód podziemnych w rejonie starego wysypiska odpadów przy  

ul. Kociewskiej jest najbardziej negatywnym skutkiem dotychczasowego systemu 

gospodarowania odpadami w mieście. Bezpośrednim efektem realizacji planów 

inwestycyjnych powinna być stała tendencja poprawy stanu ich czystości. Jednocześnie będzie 

to miernik skuteczności stosowanych rozwiązań. 



 

 

53 
d) Przestrzennie największe zmiany dotyczyć będą przekształceń powierzchni gruntu  

i sposobu jego wykorzystania, a związane będą z realizacją nowego składowiska odpadów 

komunalnych. 

e) Oddziaływanie na klimat akustyczny i stan powietrza atmosferycznego w rejonach 

inwestycyjnych nie będzie miało istotnego znaczenia. Ograniczy się do zasięgu lokalnego, nie 

zagrażającego terenom chronionym. Prognozuje się, że w rejonie ul. Kociewskiej emisje do 

powietrza atmosferycznego gazów, zanieczyszczeń odorowych i aerozoli biologicznych ulegną 

zmniejszeniu w stosunku do stanu obecnego. 

f) Ocenia się, że zasięg oddziaływania w obu rejonach lokalizacji nie powinien być istotnie 

większy od obszaru zainwestowania. 

g) W zakresie wpływu na wody powierzchniowe stwierdzono, iż wody powierzchniowe 

pozostaną poza oddziaływaniem przedsięwzięcia. 

h) W zakresie wpływu na wody gruntowe stwierdzono, że realizowane przedsięwzięcie 

zarówno na etapie budowy, jak i użytkowania nie stwarza zagrożenia czystości wód 

gruntowych. Poziom proponowanych zabezpieczeń spełnia wymagania ochrony zasobów wód 

podziemnych. 

i) W zakresie wpływu na gleby i szatę roślinną stwierdzono, iż przekształcenia gleb, 

pozostających i tak pod presją obiektów przemysłowych i istniejącej infrastruktury 

komunalnej, nie są z punktu widzenia ochrony zasobów naturalnych godne uwagi. 

j) W zakresie wpływu na warunki akustyczne stwierdzono, iż niekolizyjna względem terenów 

chronionych lokalizacja obiektów przy ul. Kociewskiej przesądza, że oddziaływanie na klimat 

akustyczny nie naruszy wymagań ochrony środowiska.  

k) W zakresie oddziaływania na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe stwierdzono, iż 

projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest z dala od obiektów i terenów kulturowych 

objętych ochroną konserwatorską. Nie przewiduje się zatem negatywnych skutków realizacji 

inwestycji na walory kulturowe miasta Torunia. 



 

 

Załączniki kartograficzne 

Rys. 1. Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji przedsięwzięć gospodarki odpadami w 
Toruniu. Skala 1 : 100 000 

 
Rys. 2. Lokalizacja Torunia w sieci ekologicznej 
 
Rys. 3. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rejon 

Miejskiego Składowiska Odpadów. Skala 1 : 10 000 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


