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I.

WPROWADZENIE
1.

Cel przygotowania sprawozdania
Zgodnie z obowiązującym prawem zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu oraz
zarządowi

województwa

w

terminie

do

30

czerwca,

po

upływie

okresu

sprawozdawczego sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w
celu uzyskania informacji o zaawansowaniu w realizacji załoŜeń tego planu.

2.

Podstawa prawna jego sporządzenia
W okresie do 13 października 2005 r. obowiązywał następujący porządek prawny.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr
100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865,
z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) rady
powiatów zostały zobowiązane do uchwalenia powiatowych programów ochrony
środowiska do dnia 31 grudnia 2003 r. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984
i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208
i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr
175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360) powiatowy
plan gospodarki odpadami stanowi część powiatowego programu ochrony środowiska
i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.
Ogólny

zakres

zagadnień,

który

powinien

znaleźć

swoje

odzwierciedlenie

w powiatowych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art.
15 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów
zostało zawarte w §3 i §6 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66,
poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).
Natomiast obowiązek składania co dwa lata radzie powiatu sprawozdań z realizacji
powiatowego planu gospodarki odpadami został nałoŜony na organ wykonawczy
powiatu w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
W dniu 13 października 2005 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458
oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:
1) zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami,
3

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji
powiatowego planu gospodarki odpadami.
Ad. 1. Zmiana zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami.
Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 7 oraz uchylenie ust. 3 w art. 15 ustawy o
odpadach doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres powiatowego planu
gospodarki. Konsekwencją tego była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało
opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.
Ad. 2. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z
realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.
W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres
sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami jako okres dwóch lat
kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.
Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt
2 określono, Ŝe sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami
zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu oraz zarządowi województwa w terminie do
dnia 30 czerwca, po upływie okresu sprawozdawczego.
Oznacza to, Ŝe pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki
odpadami powinno zostać przedłoŜone radzie powiatu i zarządowi województwa do dnia
30 czerwca 2007 r. Termin ten wynika zaś z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który mówi, Ŝe
pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje
okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia
2006 r.

3.

Data i numer uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego planu
gospodarki odpadami
Uchwała Nr 114/XVIII/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 lutego 2004r. w
sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
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4.

Okres sprawozdawczy
Określa on okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami jako okres
dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten
okres, tj od 31 grudnia 2004r. do 31 grudnia 2006r.

5.

Sposób zbierania informacji oraz ich źródła, np.:
a) sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami (Kołaczkowo,
Miłosław)
b) wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami
o ich wydanie,
c) wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,
d) ankiety, tylko w przypadku braku wystarczających danych w wymienionych wyŜej
źródłach.

Tabela 1. Osiągnięte poziomy składowania odpadów komunalnych na składowiskach na terenie powiatu w latach 20042006, oraz
kod
odpadu

23 795 Mg- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców powiatu w 1995r.
(obowiązkowy poziom nie więcej niŜ 74%)

2004r.

16 400

69%

2006r.

18 279

76%

Tabela 2. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów innych niŜ
niebezpieczne i obojętnych na terenie powiatu - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
Składowisko odpadów w Składowisko odpadów w Składowisko odpadów w
Bardzie
Gałęzewicach
Starczanowie

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

Urząd Gminy Września
18.05.1992
WT 1862/B/45

Urząd Gminy
23.06.1993r.
GGA-833/40/1993

zgodnie z planem
zagospodarowania
przestrzennego
01.07.1998r.
nr 7332/49/98

Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (jeśli
dotyczy)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Pozwolenie na budowę

Urząd Rejonowy
Września
22.06.1992r.NB
7351/11/92

Urząd Rejonowy
Września 07.12.1993r.
UB-7351/61/93

Wójt Gminy Nekla
20.07.2000r.
nr 735/44/GN/00

Pozwolenie na uŜytkowanie (jeśli
dotyczy)
Podać: organ wydający, datę wydania,
znak decyzji.

Starosta Wrzesiński
9/2000
6.05.2000r.

Urząd Rejonowy
Września
07.08.1995r.
UB-7351/61/93/95

Starosta Wrzesiński
01.03.2002r.
11/2002
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Składowisko odpadów w Składowisko odpadów w Składowisko odpadów w
Bardzie
Gałęzewicach
Starczanowie
Decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska

Wojewoda Wielkopolski
31.12.2002r.
SR-II-3-66-23-12/02

Starosta Wrzesiński
31.12.2002r.
CR-7630-9/2002

brak danych

Decyzja o wykonaniu przeglądu
ekologicznego na podstawie art. 33
ust. 1 ustawy wprowadzającej *

Starosta Wrzesiński
03.04.2002r.
CR-7630-1/2002

Starosta Wrzesiński
03.04.2002r.
CR-7630-3/2002

Starosta Wrzesiński
03.04.2002r.
CR-7630-4/2002

Decyzja o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzająccej * (jeśli dotyczy)

Wojewoda Wielkopolski
29.12.2003r.
SR.KO-8.6617-20/03
przy zamknięciu

nie dotyczy

nie dotyczy

Decyzja o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej * (jeśli dotyczy)

po zamknięciu

j.w.

j.w.

Czy decyzja o dostosowaniu została
wykonana?

wykonana po
zamknięciu,
składowisko jeszcze
czynne

j.w.

j.w.

Pozwolenie zintegrowane

brak

nie dotyczy

nie dotyczy

Decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej * (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Zgoda na zamknięcie wydzielonej
części składowiska na podstawie art.
54 ustawy o odpadach

brak

nie dotyczy

nie dotyczy

Zgoda na zamknięcie składowiska
odpadów na podstawie art. 54 ustawy
o odpadach

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Czy dla składowiska była wydana
decyzja w sprawie wstrzymania
działalności?

nie

nie

nie

*

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw.
Tabela 3. Zrekultywowane składowiska odpadów
Lp.

Nazwa i adres składowiska

Termin zamknięcia składowiska

decyzja Starosty Wrzesińskiego z dnia
31.04.2003r. nr WR-7630-3/2003
1. Składowisko gminy Pyzdry w Waldze
nakaz zamknięcie składowiska od 31
stycznia 2004r.

Przewidywany termin zakończenia
rekultywacji

do 30 czerwca 2005r.
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Tabela 4. Osiągnięte poziomy odzysku

2004

opakowania z tworzyw
sztucznych
opakowania z papieru
opakowania szklane
opakowania stalowe
opakowania z
aluminium
opakowania
wielomateriałowe
odpady
wielkogabarytowe
odpady budowlane
odpady niebezpieczne
biodegradowalne

osiągnięte limity
odzysku

2006

ilość
szacunkowa

ilość
zebrana

ilość
szacunkowa

ilość
zebrana

2004

2006

limity
odzysku z
PPGO

1029

135

1148

144

13 %

12,5%

25 %

2677
446
265

93
208
b.d.

3006
2198
283

18
119
b.d.

3,5%
10%
0%

0,6%
5,4%
0%

48%
40%
20%

76

b.d.

81

b.d.

0%

0%

40%

300

b.d.

337

b.d.

0%

0%

25%

1732

b.d.

1870

b.d.

0%

0%

32%

4078
213

b.d.
-

4704
222

b.d.
2

0%
0%

0%
0,9%

4574

b.d.

4722

b.d.

0%

0%

25%
29%
składowane
do 83%
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Tabela 5. Realizacja zadań PPGO wg harmonogramu
Zakres
Zakaz składowania części opon (z wyłączeniem
opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej
większej niŜ 1400 mm)
Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów
1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych wszystkich mieszkańców
powiatu.
2. Skierowanie w roku 2007 na składowiska do
82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (w
stosunku do roku 1995).
3. Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów
odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:
• opakowania z papieru i tektury: 48%
recyklingu,
• opakowania ze szkła: 40% recyklingu,
• opakowania z tworzyw sztucznych: 25%
recyklingu,
• opakowania stalowe: 20% i aluminiowe 40%
recyklingu,
• opakowania wielomateriałowe: 25%
recyklingu,
• odpady wielkogabarytowe: 32% zebranych
selektywnie
• odpady budowlane: 25% zebranych
selektywnie
• odpady niebezpieczne (z grupy odpadów
komunalnych): 29% zebranych selektywnie.
4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niŜ
74% wytworzonych odpadów komunalnych.

Jednostka
odpowiedzialna
Operatorzy
składowisk
Gminy,
porozumienie
ponadlokalne

Opis podjętych działań do 31 grudnia 2006r.

Koszt
[tys. PLN]
-

zakaz został wprowadzony (art.55 ust.1, pkt 5 ustawy o odpadach)
Nie powołano porozumienia ponadlokalnego i nie jest budowana Stacja
Przeładunkowa Odpadów w Bardzie,
budowana jest druga kwatera składowiska w Bardzie o powierzchni 9700 m2
Kołaczkowo- 50%, pozostałe gminy- brak danych

1 068 853 zł

nie funkcjonuje system selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji
na terenie całego powiatu !!!

Gminy,
porozumienie
ponadlokalne

-

0,6%

-

5,4%

-

12,5%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0,9%

-

76%
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Zakres

Jednostka
odpowiedzialna

Zakup pojemników do zbiórki surowców
wtórnych i odpadów niebezpiecznych
Zorganizowanie GPZO w kaŜdej Gminie
Zamknięcie i rekultywacja składowisk w Waldze
i w Bardzie.
Stanowisko do magazynowania i waloryzacji
odpadów niebezpiecznych w ramach SPO
Stanowisko do rozbiórki odpadów
wielkogabarytowych w ramach SPO
Stanowisko do rozbiórki odpadów budowlanych
w ramach SPO
Zapewnienie odzysku i recyklingu olejów
smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych
i olejów przepracowanych) zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
pouŜytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719)
Zapewnienie odzysku i recyklingu zuŜytych
urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
zwierających CFC HCFC zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
pouŜytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719)

Zbudowanie nadzoru weterynaryjnego nad
procesem powstawania i niszczenia odpadów
pochodzenia zwierzęcego SRM i HRM
WdraŜanie w zakładach przemysłowych
„Czystych Technologii”, w tym odzysku i
unieszkodliwiania odpadów
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

Gminy,
porozumienie
ponadlokalne

Opis podjętych działań do 31 grudnia 2006r.
- gminy dokupiły 165 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
obecnie na terenie powiatu znajduje się 487 takich pojemników
- zakupiono pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków(odpadów
niebezpiecznych) – 13 szt.
Nie zorganizowano Ŝadnego dodatkowego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów,
prócz istniejącego wcześniej w Pyzdrach
Koszt organizacji punktu w Pyzdrach
rekultywacja składowiska w Waldze

Koszt
[tys. PLN]
100 000zł
9 699 zł

4 000 zł
80 000 zł

brak realizacji, poniewaŜ nie ma decyzji o budowie SPO w Bardzie
-

Przedsiębiorcy

realizowane na bieŜąco przez przedsiębiorstwa wytwarzające odpady niebezpieczne
(uzyskiwanie decyzji administracyjnych m.in. Starosty wrzesińskiego)

środki własne
przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy

zgodnie z obowiązującym prawem sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i
elektroniczny dla gospodarstwa domowego zobowiązane są do nieodpłatnego
przyjęcia zuŜytego sprzętu w ilości nie większej niŜ sprzedawany nowy sprzęt.
Sprzedawca detaliczny zobowiązany jest przekazać miejscowym władzom
gminnym informację o adresach punktów zbierających zuŜyty sprzęt i jego rodzaj
(do 30.09.06 r.) Samorządy gminne zobowiązane zostały do udostępnienia
mieszkańcom informacji o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających
zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, na
stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
śadna gmina nie ma na swojej stronie takich informacji!!!

brak kosztów
dodatkowych

system funkcjonuje w ramach działań Powiatowego Lekarza Weterynarii i WIOŚDelegatura w Koninie

brak kosztów
dodatkowych

Urząd Woj., Woj. i
Pow. Lekarz Wet.
Zakłady
przemysłowe
Powiat

realizowane na bieŜąco, szczególnie w duŜych zakładach, starających się o
uzyskanie ISO 14001 tzw.„środowiskowego”
przewidziany termin uchwalenia aktualizacji przez Radę Powiatu - czerwiec 2008
razem

środki własne
przedsiębiorstw
1 262,552 zł
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Tabela 6. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu w latach 2004-2006.

Lp.

Nazwa zadania w
krajowym planie
gospodarki odpadami

Okres
realizacji

Nazwa zadania w
powiatowym planie
gospodarki odpadami

Opis podjętych działań

1.

Przygotowanie i przyjęcie
powiatowych planów
gospodarki odpadami.

2003

Przyjęcie powiatowego
planu gospodarki
odpadami.

Uchwała Nr 114/XVIII/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie
przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego

Powołanie
ponadlokalnego
porozumienia do
prowadzenia wspólnej
gospodarki odpadami
na terenie powiatu
wrzesińskiego lub
utworzenie celowego
związku gmin w
zakresie gospodarki
odpadami.

Na terenie powiatu nie powołano ponadlokalnego porozumienia i nie utworzono związku gmin
w zakresie gospodarki odpadami, z powodu braku inicjatywy w tym względzie.
Wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego przystąpiły do Związku Gmin Szlaku Piastowskiego,
powołanego do budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gnieźnie.

2.

Organizacja powiatowych
(międzygminnych) i
gminnych systemów
gospodarki odpadami,
wdroŜenie nowych
systemów zbiórki,
transportu, odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.

Aktualne Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach zostały przyjęte przez
gminy: Września, Kołaczkowo, Miłosław.
2003-2006

Trudno określić przyczynę braku aktualnego Regulaminu w gminach Pyzdry i Nekla.

Np. Wprowadzenie
nowego systemu
zbierania odpadów.

W gminach Nekla i Pyzdry nie podano do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości
i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy jest prowadzona w gminie Kołaczkowo,
pozostałe gminy są na etapie przygotowania i aktualizacji niniejszej ewidencji.
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Lp.

Nazwa zadania w
krajowym planie
gospodarki odpadami

3.

Intensyfikacja akcji
podnoszenia świadomości
społecznej w dziedzinie
gospodarki odpadami.

4.

Objęcie 100%
mieszkańców
zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych.

Okres
realizacji

Nazwa zadania w
powiatowym planie
gospodarki odpadami

Opis podjętych działań
Gminy nie organizowały powszechnych działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi. Brak jest podstawowych informacji o systemie zbiórki
odpadów komunalnych na stronach internetowych gmin. Większość działań było realizowane
w szkołach. Głównym inicjatorem działań edukacyjnych było Starostwo Powiatowe we
Wrześni, poprzez konkursy kierowany do wszystkich szkół powiatu - konkurs Wielki Zbiór
Odpadów.

2003-2006

Realizacja dwuletniego
programu edukacyjnego
w zakresie gospodarki
odpadami.

2003-2006

Np. Objęcie wszystkich
mieszkańców gmin w
obrębie powiatu
zorganizowanym
odbiorem odpadów
komunalnych.

Trudno określić procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych, poniewaŜ nie ma pełnej ewidencji podpisanych umów na odbiór odpadów.

5.

Rozwój selektywnej
zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji,
w tym odpadów zielonych
i odpadów organicznych z
gospodarstw domowych.

2003-2006

Np. WdroŜenie w
gminach na terenie
powiatu systemu
selektywnego zbierania
odpadów ulegających
biodegradacji.

Brak jakiegokolwiek systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

6.

Budowa instalacji, które
zapewnią odzysk i
unieszkodliwianie (poza
składowaniem) w 2006 r.
ok. 1.460 tys. Mg
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
wytworzonych w kraju, w
tym ok. 680 tys. Mg
odpadów organicznych na
poziomie kraju.

2003-2006

Np. Budowa lokalnych
kompostowni odpadów.

W gminach powiatu nie zbudowano instalacji przetwarzania odpadów ulegających
biodegradacji- kompostowni, mimo, Ŝe było to zaplanowane przy rozbudowie SPO w Bardzie.

7.

Rozwój selektywnej
zbiórki odpadów
wielkogabarytowych.

2003-2006

Np. WdroŜenie na
terenie powiatu systemu
selektywnego zbierania

W gminach powiatu
wielkogabarytowych.

nie

wdroŜono

systemu

selektywnego

zbierania

odpadów
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Lp.

Nazwa zadania w
krajowym planie
gospodarki odpadami
Działania organizacyjne w
celu zapewnienia w 2006
r. zbiórki na poziomie
20%
odpadów
wielkogabarytowych.

8.

Budowa instalacji do
demontaŜu i recyklingu
odpadów
wielkogabarytowych o
przepustowości 200 tys.
Mg w 2006 r. na poziomie
kraju.

Okres
realizacji

Nazwa zadania w
powiatowym planie
gospodarki odpadami
odpadów
wielkogabarytowych.

Opis podjętych działań

2003-2006

Np. Budowa instalacji
do demontaŜu odpadów
wielkogabarytowych na
terenie powiatu.

9.

Rozwój selektywnej
zbiórki odpadów
budowlanych
wchodzących w strumień
odpadów komunalnych.
Działania organizacyjne w
celu zapewnienia w 2006
r. zbiórki na poziomie
15% odpadów budowlanych w skali kraju.

2003-2006

Np. WdroŜenie na
terenie gminy systemu
selektywnego zbierania
odpadów budowlanych.

W gminach powiatu nie wdroŜono system selektywnego zbierania odpadów budowlanych
wchodzących w strumień odpadów komunalnych.

10.

Budowa instalacji do
recyklingu odpadów
budowlanych o
przepustowości 370 tys.
Mg w 2006 r. na poziomie
kraju.

2003-2006

Np. Budowa zakładu
recyklingu odpadów
budowlanych.

W gminach powiatu nie przewidziano potrzeby zbudowana instalacja do recyklingu odpadów
budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych.

11.

Rozwój selektywnej
zbiórki, celem
unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze
strumienia odpadów
komunalnych.
Działania organizacyjne w
celu zapewnienia w 2006

2003-2006

Np. Budowa systemu
selektywnego zbierania
odpadów
niebezpiecznych
wydzielonych ze
strumienia odpadów
komunalnych.

W gminach powiatu nie przewidziano potrzeby zbudowania instalację do demontaŜu
i recyklingu odpadów wielkogabarytowych.

W gminach powiatu wdroŜono systemy selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Wszystkie gminy otrzymały
specjalistyczne pojemniki
(zakupione ze środków
PFOŚiGW) do zbierania
przeterminowanych leków, które naleŜało ustawić w aptekach.
W wyniku porozumienia Powiatu z organizacją odzysku REBA przekazano Gminom do
ustawienia w Urzędzie pojemników na zuŜyte baterie, ponadto powszechnie zbiera się takie
baterie w szkołach, tych które brały udział w konkursach organizowanych przez Wydział
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego.
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Lp.

Nazwa zadania w
krajowym planie
gospodarki odpadami
r. zbiórki na poziomie
15% odpadów
niebezpiecznych w kraju.

12.

Budowa instalacji linii
unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych
o przepustowości 17 tys.
Mg w 2006 r.

13.

Budowa lub modernizacja
składowisk odpadów
komunalnych wg
standardów i wymogów
UE.

14.

Zamykanie i rekultywacja
składowisk odpadów
komunalnych
niespełniających
wymogów UE.

Okres
realizacji

Nazwa zadania w
powiatowym planie
gospodarki odpadami

Opis podjętych działań

2003-2006

Np. Budowa instalacji
termicznego
przekształcania
odpadów
niebezpiecznych
wydzielonych z grupy
odpadów komunalnych.

W gminach powiatu nie planowano budowy instalacja do unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych

2003-2012

Np. Budowa zakładu
zagospodarowania
odpadów w Gnieźnie

2003-2012

Np. Realizacja planu
zamykania instalacji,
w szczególności
składowisk odpadów
i spalarni odpadów,
niespełniających
wymagań ochrony
środowiska.

Trwa budowa kwatery składowiska odpadów w Bardzie
Brak informacji o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gnieźnie

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami
i zrekultywowano składowisko w Waldze,

dla

Powiatu

Wrzesińskiego

zamknięto

Tabela 7. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu.
Nazwy gmin, które uchwaliły gminne plany gospodarki odpadami:
Gmina

Pyzdry

Miłosław

do 30.06.2004 r.
(termin ustawowy)

01.07.2004 r. - 31.12.2004 r.

01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

Uchwała Rady Miejskiej XVII/166/04 z
dnia 15.12.2004r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/141/05 z
dnia 31 maja 2005
13

Kołaczkowo

Uchwala Rady Gminy Kołaczkowo nr
XVII/119/2004 z dnia 24.08.2004r.

Września

Uchwała Rady Miejskiej .Nr
XXVII/255/04z dnia 20.12.2004r.

Nekla

Uchwała Nr XV/127/2004 Rady Miejskiej
Gminy Nekla z dnia 30 marca 2004 r.

wg informacji z gmin

Tabela 8. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu.
Gminy, które uchwaliły nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku:
do 13.01.2006 r.
(termin ustawowy)

14.01.2006 r. - 13.04.2006 r.

14.04.2006 r. - 31.12.2006 r.
Miłosław – Uchwała Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 marca 2007
Kołaczkowo- Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXI/215/2006
z dnia 28 czerwca 2006r.

Września- Uchwała Rady Miejskiej Nr
XL/388/06 z dnia 29.02.2006r.
Pyzdry – Uchwała Rady Miejskiej XX/185/05 z 22.03.2005r.- brak aktualizacji
Nekla - Nie został uchwalony nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla, będzie uchwalony w 2007 roku po aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami.
wg informacji z gmin
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Tabela 9. Przebieg procesu określania i podawania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu.
Nazwy gmin, które określiły i podały do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy:
do 13.04.2006 r.
(termin ustawowy)

14.04.2006 r. - 13.07.2006 r.

14.07.2006 r. - 31.12.2006 r.
Kołaczkowo – Zarządzenie Nr 85/2006 Wójta Gminy
Kołaczkowo z dnia 27.11.2006r.

Września – Zarządzenie Burmistrza Miasta I Gminy
Wrześni Nr 170 z dnia 07.07.2006r.
Gminy, które nie określiły i nie podały do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Nekla i Pyzdry. Miłosław – zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza
Gminy Miłosław z dnia 29 marca 2007r
wg informacji z gmin

Tabela 10. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu
Nazwy gmin, które utworzyły ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
do 13.04.2006 r.
(termin ustawowy)
Kołaczkowo- utworzono ewidencję umów
zawartych na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości wg wykazów
przekazanych przez przedsiębiorców do końca
2005 roku.

14.04.2006 r. - 13.07.2006 r.

14.07.2006 r. - 31.12.2006 r.

Września- ewidencję utworzona dla terenów wiejskich, dla miasta ewidencja jest opracowywana na bieŜąco
Nekla - brak danych, moŜna zakładać , Ŝe nie ma ewidencji
Pyzdry- brak danych, moŜna zakładać , Ŝe nie ma ewidencji z Gmin
. Miłosław- ewidencję utworzono w kwietniu 2007r
wg informacji z gmin
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Tabela 11. Realizacja środków z PFOŚiGW na realizacje zadań określonych w PPGO
2004
dotacja na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnej – 50.000zł

przekazano kaŜdej gminie umową dotacji po 10 000 zł na zakup pojemników,
warunek dla gmin, Ŝe muszą dołoŜyć swoje 10.000zł

zakup rozdrabniacza do gałęzi 50.000zł

zakupiony rębak przekazano w nieodpłatne uŜytkowanie PZD

dotacja do utylizacji padłych zwierząt 20.000zł

refundacja w wysokości 50% poniesionych przez gminy kosztów wywozu i utylizacji,
wydano 3.136,71 zł

edukacja ekologiczna 4.000zł

realizacja 100% przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
(dotacje dla szkół i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Wydział)
2005r.

dotacja do rekultywacji składowiska na Waldze –40.000zł
zakup kontenerów do odpadów niebezpiecznych – 10.000zł
dotacja do utylizacji padłych zwierząt 5.000zł

dotychczas gmina wydała 80.000 zł w tym 40.000 zł z PFOŚiGW
przedsięwzięcie zrealizowane, wydano
9. 699 zł
podmioty utylizujące otrzymały bezpośrednia dotacje od Agencji restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i z naszego powiatu prowadzony był odbiór tych odpadów
bezpłatnie

edukacja ekologiczna 10.000zł

zrealizowano 9 069 zł

zakup sorbentów i neutralizatorów dla PSP we Wrześni 5.200 zł

realizacja 100 %
2006r.

zakup sorbentów i neutralizatorów dla PSP we Wrześni 5.500 zł
edukacja ekologiczna 8.000zł

realizacja 100 %
zrealizowano 7 982 zł- 99,7% przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego (dotacje dla szkół i zakup nagród w konkursach organizowanych przez
Wydział)

wg informacji z WSiR – Starostwo Powiatowe we Wrześni
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Tabela 12. Wskaźniki monitorowania Planu
L.p.

Wskaźnik

Jednostka

A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko
1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1
2

Ilość zebranych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok 2006
Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca x rok 2006
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca x rok 2006
Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów
Ilość zebranych selektywnie materiałów (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)
Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)
Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych
odpadów niebezpiecznych)
Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwianych przez składowanie
Ilość gmin prowadzących zbiórkę selektywną
Ilość eksploatowanych składowisk
Ilość wytworzonych osadów ściekowych – 2006r.
Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie
Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele przemysłowe
Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze
Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym
Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi
Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych przez składowanie
Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych innymi metodami niŜ składowanie
Ilość magazynowanych odpadów z sektora gospodarczego
Ilość tzw. dzikich wysypisk
Powierzchnia tzw. dzikich wysypisk
Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami
B. Wskaźniki świadomości społecznej
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej
Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska)

0,424 Mg/rok- mieszkańcy z
terenów miejskich
0,223 Mg/rok-mieszkańcy z
terenów wiejskich
0,243 Mg/rok
2,9 kg/M/rok
0,02 kg/M/rok
brak danych
0%
0%
brak danych
0,9%
100%
100 %
3 szt
825 Mg s.m.
57 %
0 Mg s.m.
0 Mg s.m.
25 883 Mg
83 516 Mg
130 Mg
b.d. Mg
0 Mg
brak danych
brak danych
zł/rok
0%
brak danych
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II. WNIOSKI
1.

Główne załoŜenia Planu Gospodarka Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego są słabo
realizowane, brak koordynacji w działaniach – nie powołano porozumienia ponadlokalnego,
które miałoby realizować cele określone w powiatowym i gminnych planach gospodarki
odpadami.

2.

Brak Gminnych Punktów Gromadzenia Odpadów, jedyny funkcjonujący gminny punkt
w Pyzdrach nie ma prowadzonej ewidencji i trudno określić jego efektywność.

3.

Samorządy gminne z opóźnieniem realizują obowiązki prawne nałoŜone przez ustawę
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4.

Składowisko w Bardzie jest rozbudowywane z opóźnieniami, nie podjęto budowy SPO wraz z
kompostownią.

5.

Brak powszechnej kampanii informacyjno- marketingowej zachęcającej mieszkańców kaŜdej
gminy do segregacji odpadów.

6.

System selektywnej zbiórki odpadów (np. pojemniki siatkowe) jest mało efektywny, duŜa
ilość pojemników – mała ilość zbieranych odpadów, moŜna stwierdzić, Ŝe powinny być
częściej i systematyczniej opróŜniane.

7.

Nie funkcjonuje segregacja odpadów biodegradowalnych.
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