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Szczegółowe założenia dotyczące gospodarki odpadami przedstawione zostały w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i
Gminy Chorzele”. Poniżej przytoczone zostały wybrane fragmenty tego planu.
Proponowany zintegrowany system gospodarki odpadami jest zgodny z założeniami polityki ekologicznej państwa, planem
gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego oraz przepisami ustawy o odpadach. Przy jego tworzeniu kierowano
się zasadą ograniczania powstawania odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, obowiązkiem odzysku a
dopiero na końcu unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub, których nie udało się poddać
odzyskowi.
Dla gminy Chorzele, gdzie przeważa zabudowa niska, jednorodzinna i zagrodowa zaproponowano wprowadzenie systemu
selektywnej zbiórki „u źródła”, natomiast w mieście, gdzie przeważa zabudowa wysoka i wielorodzinna - opcję zbiórki
odpadów w systemie łącznym (system workowy plus centra segregacji).
W gminie Chorzele istnieje potrzeba pełnej segregacji odpadów typu: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne oraz puszki
aluminiowe. Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że w nadchodzących latach następować
będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie gminy. Głównym czynnikiem powodującym taki stan
rzeczy będzie wzrost liczby ludności w gminie Chorzele.
Prognoza przewiduje, zwiększenie się ilości odpadów z udziałem frakcji organicznej, przejściowo może także nastąpić wzrost
udziału tworzyw sztucznych. W związku z koniecznością usunięcia materiałów zawierających azbest należy w perspektywie
liczyć się ze wzrostem tego typu odpadu. Ze względu na rolniczy charakter gminy należy propagować Plan Rozwoju
Lokalnego Miasta i Gminy Chorzele ideę kompostowni przydomowych. Te odpady, których nie uda się poddać odzyskowi ani
kompostowaniu trafią na składowisko odpadów.
Jednym z ważniejszych celów „Planu…” jest przystosowanie składowiska w Chorzelach do wymogów ustawy o odpadach (w
nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2005r.), bądź przebudowy ( w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2009r.).
Modernizacja polegać będzie głównie na uszczelnieniu dna i skarp niecki oraz budowie instalacji do ujmowania gazów i
odcieków składowiskowych.
W gminie odpady przemysłowe nie stwarzają problemu ze względu na ich marginalne ilości. Zagospodarowywane są przez
zakłady je wytwarzające (usługowe) we własnym zakresie lub przekazywane są firmom świadczącym usługi w zakresie
utylizacji odpadów. Najważniejszym zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do
minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania.
Zadaniem nadrzędnym w gospodarce odpadami niebezpiecznymi będzie inwentaryzacja oraz ograniczenie ilości
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych.
Monitoring i ocena wdrażania planu opierać się będzie na konkretnych miernikach ilości odpadów odzyskanych wywiezionych
i unieszkodliwionych. W gospodarce odpadami plany krótkoterminowe powinny być weryfikowane co 2 lata, natomiast
długoterminowe – co 4 lata.
Jednocześnie z działaniami inwestycyjnymi należy prowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do wszystkich
grup wiekowych. Mieszkańcy miasta i gminy są, bowiem pierwszym ogniwem całego systemu. Powodzenie programu zależy
przede wszystkim od nich.
Realizacja przedstawionych w planie zadań wymaga dużych nakładów finansowych, pomocne w tym będą Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze unijne.
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