Urząd Gminy i Miasta Węgliniec

Sprawozdanie z realizacji
Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy i Miasta Węgliniec
za okres od 29 września 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku

Węgliniec, marzec 2007 r.

1. CEL PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA
Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wytyczne oraz
wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, opublikowane
przez Ministerstwo Środowiska. Przedstawia ono, w jakim stopniu udało się
zrealizować załoŜenia zapisane w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta
Węgliniec i ma ono słuŜyć jego aktualizacji.

2. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.
628 ze zmianami) nałoŜyła na gminy obowiązek opracowania gminnego planu
gospodarki odpadami, który stanowi część programu ochrony środowiska i
zrównowaŜonego rozwoju, a jego celem jest osiągnięcie załoŜeń zawartych w
polityce ekologicznej państwa.
Zakres informacji, które powinny znaleźć się w gminnych planach gospodarki
odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach oraz § 4 i § 6 pkt. 2 i 4 rozporządzenia ministra
środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzenia planów gospodarki
odpadami (Dz.U. z 2003r. Nr 66 poz. 620).
Obowiązek składania co 2 lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego
planu gospodarki odpadami został nałoŜony na organ wykonawczy gminy art.14
ust.13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. Okres sprawozdawczy
obejmuje 2 lata kalendarzowe, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego
ten okres. Jednak art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o
odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r Nr 175 poz.1458)
ustala, Ŝe pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami
obejmuje okres od dnia uchwalenia do dnia 31 grudnia 2006 roku.

3. ORGANY, KTÓRYM SPRAWOZDANIE ZOSTANIE PRZEDSTAWIONE
Zgodnie z art.14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) organ wykonawczy gminy jest
obowiązany przedłoŜyć sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki
odpadami radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca po upływie okresu
sprawozdawczego.

4. DATA I NUMER UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE PRZYJĘCIA
GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty Uchwałą nr 239/XXXVI/05 Rady
Miejskiej w Węglińcu z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec” oraz „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy i Miasta Węgliniec”na lata 2005-2008, z perspektywą na lata
2009-2012.
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5. OKRES JAKI OBEJMUJE SPRAWOZDANIE
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, okres
sprawozdawczy obejmuje okres między uchwaleniem Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami tj. 29 września 2005 roku, a dniem 31 grudnia 2006 roku.

6. RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW PODDAWANYCH POSZCZEGÓLNYM
RODZAJOM UNIESZKODLIWIANIA
Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji planu
gospodarki odpadami jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów.
Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym
procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2005 - 2006
2005r.
2006r.
Kod odpadu
Masa [Mg]
Oznaczenie
Masa [Mg]
Oznaczenie
procesu
procesu
unieszkodliwiania
unieszkodliwiania
20 01 01
26
D1
28
D1
20 01 02
82
D1
87
D1
20 01 39
21
D1
22
D1
20 03 07
48
D1
102
D1
20 03 01
1275
D1
816
D1

7. STAN FORMALNO – PRAWNY INSTALACJI DO ODZYSKU ORAZ
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
7.1. Składowiska odpadów
Na terenie Gminy i Miasta Węgliniec nie ma składowiska odpadów innych niŜ
niebezpieczne. Całość wytworzonego i zebranego odpadu trafia na składowisko
odpadów komunalnych w Gozdnicy.
Podmiotem eksploatującym i administrującym składowisko jest Gozdnickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gozdnicy, ul. 3 Maja 6, na
podstawie Porozumienia zawartego w dniu 19.05.1999 pomiędzy Zarządem Miasta
Gozdnica, a Zarządem Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie eksploatacji składowiska
odpadów komunalnych w Gozdnicy oraz aneksu do w/w Porozumienia z dnia
21.09.2006 r.).
Na terenie Gminy i Miasta Węgliniec nie ma składowisk odpadów
niebezpiecznych, ani przemysłowych.
7.2. Instalacje odzysku lub innego niŜ składowanie unieszkodliwiania odpadów.
Na terenie miasta nie funkcjonują instalacje przetwarzania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów.
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy nie przewiduje terenów pod
budowę instalacji lub urządzeń unieszkodliwiania oraz zagospodarowania odpadów.
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8. STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ UJĘTYCH W
GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2005 - 2006

GMINNYM

PLANIE

Tabela 2. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta
Węgliniec w latach 2005 - 2006

L.p.

Nazwa zadania w
Krajowym Planie
Gospodarki
Odpadami (KPGO).

Rok
realizacji

Nazwa zadania w
Planie gospodarki
odpadami dla
Gminy i Miasta
Węgliniec (PGO)

Opis podjętych
działań
1. Przygotowanie
Planu Gospodarki
Odpadami dla
Gminy i Miasta
Węgliniec na lata
2005-2012 we
wrześniu 2005 r.

1.

Przygotowanie i
przyjęcie gminnych
planów gospodarki
odpadami

2004

2004

2.

Opracowanie i
przyjęcie
miejscowych
przepisów prawnych
dotyczących m.in.
gospodarowania
odpadami.

Przyjęcie gminnego
planu gospodarki
odpadami

1.Uchwalenie
Regulaminu
utrzymania czystości
i porządku na
terenie Gminy i
Miasta Węgliniec.

2. Przyjęcie PGO
Uchwałą Nr
239/XXXVI/05 Rady
Miejskiej w Węglińcu
z dnia 29 września
2005 r. w sprawie
uchwalenia Planu
gospodarki
odpadami dla Gminy
i Miasta Węgliniec
na lata 2005-2008 z
perspektywą na lata
2009-2012.
1.Zgodnie z art. 10
ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy o
odpadach oraz
zmianie niektórych
innych ustaw,
regulamin
utrzymania czystości
i porządku winien
być uchwalony do
dnia 13 stycznia
2006 r. Regulamin
dla Gminy i Miasta
Węgliniec został
przyjęty Uchwałą Nr
300/XLIII/06Rady
Miejskiej w Węglińcu
z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie
regulaminu
utrzymania czystości
i porządku na terenie
Gminy i Miasta
Węgliniec.

Koszt
[tys. PLN]

19.000
Opracowanie
i wykonanie
Programu
Ochrony
Środowiska i
Planu
Gospodarki
Odpadami

Nie dotyczy
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Opóźnienie
związane z jego
uchwaleniem
wynikało z
prowadzenia
uzgodnień,
dotyczących
ostatecznej formy
w/w dokumentu.

2005

2. Określenie i
podanie do
publicznej
wiadomości
wymagań dla
przedsiębiorców
ubiegających się o
wydanie zezwolenia
na prowadzenie
działalności w
zakresie odbierania
odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości.

2. Zgodnie z art. 10
ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy o
odpadach oraz
zmianie niektórych
innych ustaw,
wymagania
określone w pkt 4
powinny być
określone i podane
do publicznej
wiadomości do dnia
13 kwietnia 2006 r.
W dniu 27 stycznia
2006 r. weszło w
Ŝycie
Rozporządzenie
Ministra Środowiska
w sprawie
szczegółowego
sposobu określania
wymagań, jakie
powinien spełniać
przedsiębiorca
ubiegający się o
uzyskanie ww.
zezwolenia. Biorąc
powyŜsze pod
uwagę oraz długi
tryb uzgadniania
treści dokumentu
pod względem
formalno-prawnym,
określenie wymagań
w ustawowym
terminie nie było
moŜliwe.
Wymagania zostały
określone w
Zarządzeniu Nr
23/2006 Burmistrza
Gminy i Miasta
Węgliniec z dnia 26
czerwca 2006 r. w
sprawie określenia
wymagań, jakie
powinien spełniać
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przedsiębiorca
ubiegający się o
uzyskanie
zezwolenia w
zakresie odbierania
odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości,
opróŜniania
zbiorników
bezodpływowych i
transportu
nieczystości ciekłych
i podane do
publicznej
wiadomości w dniu
26 czerwca 2006 r.
2006

3. Dostosowanie
przedsiębiorców
posiadających
zezwolenia na
działalność
określoną w pkt 4
do zmian
wprowadzonych
ustawą z dnia 29
lipca 2005 r. o
zmianie ustawy o
odpadach oraz
zmianie niektórych
innych ustaw.

3. Na terenie Gminy
i Miasta w Węglińcu
zezwolenie posiada
trzech
przedsiębiorców
prowadzących
działalność w
zakresie odbierania
odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości:
1)PHU „RAZMEX”
Jarosław RazmusWęgliniec
2)MPGK sp. z o.o.Zgorzelec
3)ŁuŜycka Higiena
Komunalna
sp. z o.o.- Zgorzelec

Jeden z
przedsiębiorców
który posiadał
zezwolenie na
wywóz nieczystości
stałych nie złoŜył
wniosku o zmianę
posiadanego
zezwolenia, w
związku z
powyŜszym
Burmistrz Gminy i
Miasta Węgliniec
wydał decyzję o
wygaśnięciu
zezwolenia bez
odszkodowania.
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Inny przedsiębiorca
złoŜył wniosek o
zmianę posiadanego
zezwolenia, lecz w
wyznaczonym
terminie nie
uzupełniło braków
wniosku.
W związku z
powyŜszym
Burmistrz Gminy i
Miasta Węgliniec
wydał decyzję o
odmowie wydania
zezwolenia.

20052006

3.

Intensyfikacja akcji
podnoszenia
świadomości
społecznej w
dziedzinie
gospodarki
odpadami.

20052006

4. Przekazywanie
Burmistrzowi Gminy
i Miasta Węgliniec
przez
przedsiębiorców
działających w
zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
wykazów o
zawartych lub
rozwiązanych
umowach na
świadczenie w/w
usług.

Realizacja
dwuletniego
programu
edukacyjnego w
zakresie gospodarki
odpadami.

4. Zgodnie z art. 10
ust. 6 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy o
odpadach oraz
zmianie niektórych
innych ustaw,
przedsiębiorcy
działający w
zakresie odbierania
odpadów
komunalnych na
terenie GiM
Węgliniec powinni
byli przekazać
Burmistrzowi Gminy
i Miasta Węgliniec
do dnia 13 listopada
2005 r. wykazy
umów zawartych lub
rozwiązanych na
odbieranie odpadów
komunalnych.
Wszyscy
przedsiębiorcy
wywiązali się z
ustawowego
obowiązku. Wykazy
są przekazywane na
bieŜąco.
Na terenie GiM
Węgliniec
systematycznie
prowadzona jest w
szkołach edukacja
ekologiczna dzieci i
młodzieŜy poprzez
udział w akcjach
„Sprzątanie Świata”,
„Dni Ziemi”.

Nie dotyczy
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W grudniu 2006 r.
zostały
przeprowadzone
warsztaty
ekologiczne dla
uczniów szkół naszej
Gminy. Warsztaty
dostarczyły
informacji n/t
systemu selektywnej
zbiórki odpadów.
Przygotowane
zostały ulotki (1000
sztuk) -instrukcje
segregacji odpadów.

Firmy działające na
terenie Gminy i
Miasta w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych mają
moŜliwość
odbierania tych
odpadów ze
wszystkich
nieruchomości z
terenu GiM
Węgliniec.

4.

Objęcie 100%
mieszkańców
zorganizowaną
zbiórką odpadów
komunalnych.

20032006

Objęcie wszystkich
mieszkańców gminy
zorganizowanym
odbiorem odpadów
komunalnych

1 000

Nie dotyczy

UGiM w Węglińcu
sukcesywnie
przypomina
mieszkańcom
poprzez
rozprowadzanie
ulotek oraz
wysyłanie
indywidualnych pism
o obowiązku
zawierania umów na
wywóz nieczystości
stałych.

W grudniu 2006 r.
sporządzono wykaz
osób, które nie
posiadały
podpisanych umów
na wywóz
nieczystości stałych;
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264 mieszkańców
GiM Węgliniec nie
spełniło powyŜszego
obowiązku. Osoby te
zostały wezwane do
zawarcia umów w
terminie do połowy
marca 2007 r.
W chwili obecnej 62
spośród 264 osób
nie dostosowało się
do tego wezwania.
Wykaz tych osób
zostanie przesłany
do Komisariatu
Policji w Pieńsku
celem
przeprowadzenia
postępowania
wyjaśniającego.
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9. PODSUMOWANIE
Głównym celem Gminnego Planu Gospodarki Odpadami jest dostosowanie
gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Węgliniec do wymogów
ustawowych.
Podstawowym problemem realizacji Planu jest dotarcie do świadomości
wszystkich mieszkańców i uświadomienie obowiązku prawidłowego postępowania z
odpadami.
W miejscowych szkołach prowadzona jest edukacja ekologiczna dzieci i
młodzieŜy poprzez udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dni Ziemi”.
Ponadto prowadzona jest indywidualna akcja informacyjna ludności poprzez
dostarczanie ulotek oraz informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów
prawnych.
Prowadzone akcje znacznie wpłynęły na zwiększenie ilości zawartych umów na
wywóz nieczystości stałych oraz na zmniejszenie ilości powstających „dzikich”
wysypisk.
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w 2007 r. pozwoli na pełniejszą
realizację Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
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