Urząd Gminy i Miasta Węgliniec

Sprawozdanie z realizacji
Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy i Miasta Węgliniec
za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku

Węgliniec, marzec 2009 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 2007 r. Nr 39 poz.
251 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.

3. ORGANY, KTÓRYM SPRAWOZDANIE ZOSTANIE PRZEDSTAWIONE
Zgodnie z art.14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 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. 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, okres
sprawozdawczy obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych, tj. od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2008 r.

6. WYWÓZ
ODPADÓW
I NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

KOMUNALNYCH

STAŁYCH

Wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych z terenu
Gminy i Miasta Węgliniec zajmują się przedsiębiorcy prywatni posiadający
zezwolenie na zbieranie i transport odpadów.
Tabela 1 przedstawia wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na zbiórkę
i transport odpadów.

Tabela 1. Podmioty prowadzące zbiórkę odpadów na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
(stan na 31.12.2008 r.)
Podmiot

Adres

ŁuŜycka
Higiena
Komunalna sp. z o.o.

ul. Bolesławiecka 37,
59-900 Zgorzelec

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o.

ul. ŁuŜycka 3,
59-900 Zgorzelec

Przedsiębiorstwo
Transportowo-Usługowe
Mieczysław Brzuchowski

ul. Kolejowa 3,
59-730
Nowogrodziec

Wywóz
nieczystości
płynnych,
Mieczysław Buszta

ul. Słowackiego
Stary Węgliniec,
59-940 Węgliniec

1,

Numer i data wydania
decyzji
Stałe IK-7062/46-I/07
z dnia 20.11.2007 r.
Płynne IK-7062/25/07
z dnia 02.04.2007 r.

Rodzaj odbieranych
odpadów
Stałe odpady komunalne
Nieczystości płynne

Stałe IK-7062/46-II/07
z dnia 20.11.2007 r.
Płynne IK -7062/31/07
Z dnia 09.05.2007 r.

Stałe odpady komunalne
Nieczystości płynne

IK-7062/24/07
z dnia 02.04.2007 r.

Nieczystości płynne

IK-7062/23/07
z dnia 02.04.2007 r.

Nieczystości płynne
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7. 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 2. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom
unieszkodliwiania w latach 2007 - 2008

Kod odpadu

Masa [Mg]

20 03 07
20 03 01
20 03 04

34,5
1562,21
12.218

2007r.
Oznaczenie
procesu
unieszkodliwiania
D1
D1
D8

2008r.
Masa [Mg]
Oznaczenie
procesu
unieszkodliwiania
8,49
D1
1729,85
D1
13.120
D8

Tabela 3. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom
odzysku w latach 2007 - 2008

Kod odpadu

Masa [Mg]

20 01 01
20 01 02
20 01 39
16 06 02

5,14
25,17
3,01
-

2007r.
Oznaczenie
procesu
unieszkodliwiania
R14
R14
R14
-

2008r.
Masa [Mg]
Oznaczenie
procesu
unieszkodliwiania
31,38
R14
39,05
R14
8,59
R14
0,085
R6

8. STAN FORMALNO – PRAWNY INSTALACJI DO ODZYSKU ORAZ
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
8.1. 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 lub do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
NR-2 w Jędrzychowicach.
Podmiotem eksploatującym i administrującym składowisko w Gozdnicy 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.).
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Właścicielem zakładu w Jędrzychowicach jest Gmina Miejska Zgorzelec, a
zarządzającym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z sp. z o.o.
w Zgorzelcu.
Na terenie Gminy i Miasta Węgliniec nie ma składowisk odpadów
niebezpiecznych, ani przemysłowych.

8.2. 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.
9. STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ UJĘTYCH W
GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2007 - 2008

GMINNYM

PLANIE

Tabela 4. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
w latach 2007 - 2008

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. Na terenie GiM
Węgliniec
systematycznie
prowadzona jest w
szkołach edukacja
ekologiczna dzieci i
młodzieŜy, Gmina
dofinansowuje
organizację akcji
„Sprzątanie Świata”,
„Dzień Ziemi”.
1.

Intensyfikacja akcji
podnoszenia
świadomości
społecznej w
dziedzinie
gospodarki
odpadami.

20072008

Realizacja
dwuletniego
programu
edukacyjnego w
zakresie gospodarki
odpadami.

2. W lipcu 2007 r.
podczas
Jagodowego Lata
została
przeprowadzona
akcja promująca
segregację odpadów
(zorganizowana i
przeprowadzona
przez pracowników
UGiM oraz
pracowników firm
zajmujących się
wywozem
nieczystości stałych
z terenu naszej

Koszt
[zł PLN]

875

Nie dotyczy

5

Gminy).

3. Zakupiono
nagrody za
segregację odpadów
przez
dzieci(słodycze)

100

4. Przygotowane
zostały ulotki (1000
sztuk) -instrukcje
segregacji odpadów.

1. 000

5. W lutym 2008 r.
sfinansowano
wyjazd uczniów z SP
w Starym Węglińcu
w Karkonosze - cel:
zapoznanie z
problemem ochrony
środowiska.

6. W marcu 2008 r.
sfinansowano zakup
ksiąŜek dla uczniów
SP Węgliniec w
związku
z
organizowanym
konkursem
matematycznoekologicznym

600

250

1. Firmy działające

2.

Objęcie 100%
mieszkańców
zorganizowaną
zbiórką odpadów
komunalnych.

20072008

Objęcie wszystkich
mieszkańców gminy
zorganizowanym
odbiorem odpadów
komunalnych

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

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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3. W październiku
2008r.
zakupiono
program
GOMIG
Odpady - obecnie
Gmina
tworzy
ewidencję
umów
(poprzez
wprowadzanie
danych do bazy)
zawartych
na
odbieranie odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
w
celu
kontroli
wykonywania przez
właścicieli
nieruchomości
i
przedsiębiorców
obowiązków
wynikających
z
ustawy o odpadach.
Powołanie
StraŜy
Miejskiej
umoŜliwi
bieŜącą
kontrolę
posiadania
w/w
umów na terenie
GiM Węgliniec.

1.952

1. Na terenie GiM

3.

4.

Kontynuacja
selektywnej zbiórki
odpadów oraz
wywóz odpadów
wielkogabarytowych

Rozwój selektywnej
zbiórki odpadów
niebezpiecznych

20072008

20072008

Selektywna zbiórka
odpadów oraz
wywóz odpadów
wielkogabarytowych

Zbiórka baterii

Węgliniec
prowadzona jest
selektywna zbiórka
papieru i tektury,
szkła oraz tworzyw
sztucznych
(obowiązuje system
workowy)
2.UGiM Węgliniec
co roku w maju
organizuje
mieszkańcom
„Wiosenną akcję
wywozu odpadów
wielkogabarytowych”
na koszt GiM
Węgliniec

1.Wspólnie
z organizacją PMS
Bartnicki
wprowadzona
została
zbiórka
baterii w specjalnych
pojemnikach, które

19.305

Nie dotyczy
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zostały rozstawione
w Urzędzie GiM
w
Węglińcu,w szkołach
podstawowych
i
gimnazjach naszej
Gminy
oraz
w
sklepie
wielobranŜowym
w Węglińcu.

5.

Rozwój zbiórki
odpadów
komunalnych

20072008

Zakup koszy
ulicznych

1.
W
2007r.
zakupiono 25 szt.
koszy ulicznych. Na
terenie
GiM
Węgliniec znajduje
się 65 szt. koszy
ulicznych,
które
rozstawione są w
strategicznych
punktach,
zapewniając
moŜliwość
korzystania
dla
wszystkich
mieszkańców;
Węgliniec - 51 szt.,
Czerwona Woda - 2
szt., Stary Węgliniec
- 2 szt., Jagodzin - 2
szt., Ruszów - 8 szt.

1.952
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Tabela 5. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie
gospodarki odpadami w latach 2007-2008

Lp.

Nazwa zadania

Koszty
poniesione
[zł PLN]
2007 r.

I.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Źródło finansowania

2008r.

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Wywóz odpadów
wielkogabarytowych od
mieszkańców GiM
Węgliniec

6.420

12.885

BudŜet gminy

-

1.952

Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

150

100

Wywóz odpadów w związku
z akcją „Sprzątanie świata”

325

300

Zakup nagród dla uczniów
SP Węgliniec (konkurs
matematyczno-ekologiczny)
Wycieczka krajoznawczoekologiczna uczniów SP
Stary Węgliniec w
Karkonosze
Zakup koszy ulicznych (25
szt.)

-

250

Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

-

600

Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

1.952

-

BudŜet gminy

RAZEM

8.847

16.087

-

Zakup programu GOMIG odpady
Edukacja ekologiczna zakup rękawic i worków dla
szkół w związku z akcją
„Sprzątanie świata”

Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi
1.

Działania informacyjno edukacyjne - Ulotki dot.

1.000

-

Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

związku z akcją promowania
segregacji odpadów podczas
Jagodowego Lata)

100

-

Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

RAZEM

1.100

-

-

segregacji (rozprowadzane
podczas Jagodowego Lata i
Święta Grzybów)

2.

Zakup nagród (słodycze) w

SUMA (I + II) 9.947 16.087
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10. 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 ich udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.
Ponadto prowadzona jest indywidualna akcja informacyjna ludności poprzez
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 na terenie naszej Gminy.
W okresie sprawozdawczym zaobserwowano wzrost ogólnej ilości
wytworzonych odpadów. Wzrosła równieŜ ilość odpadów zebranych selektywnie (rok
2007 - 67 Mg , rok 2008 - 87 Mg), głównie tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru
i tektury.
NiezaleŜnie od bieŜących 2-letnich sprawozdań z realizacji Planu Gospodarki
Odpadami, ustawa o odpadach przewiduje weryfikację planu przynajmniej raz na
cztery lata. Weryfikacja moŜe oznaczać tylko aktualizację planu lub teŜ całkowitą
jego przebudowę, jeśli zmiany, jakie zaszły w okresie od jego opracowania są
znaczące.
W naszej Gminie aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami powinna
zostać opracowana w 2009 r.

Sporządziła:
Magdalena Burda
referent ds. ochrony środowiska
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