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1. Wprowadzenie
1.1. Cel opracowania
Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest przedstawienie
stanu gospodarki odpadami z okresu dwóch lat kalendarzowych, począwszy od
momentu uchwalenia „Planu gospodarki odpadami gminy Błonie”

1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z realizacji
gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Błonie
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 gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów
ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004 r. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39 poz. 251)

gminny

plan

gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i jest
tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.
Obowiązek składania co

dwa lata radzie

gminy sprawozdań z

realizacji

gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy
w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie 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 gminnych planów gospodarki odpadami,
2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji
gminnego planu gospodarki odpadami.
Pierwsze sprawozdanie

z realizacji

gminnego planu

gospodarki odpadami

powinno zostać przedłożone radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca 2007 r.
Termin

ten wynika art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie

niektórych innych ustaw, który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego
planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu
gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.
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1.3. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone
Z art. 14 ustawy o odpadach wynika, że sprawozdanie z realizacji gminnego
planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz
zarządowi powiatu.

1.4. Przyjęty plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami gminy Błonie
przyjęty został uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia
2005r.

1.5. Okres obejmujący sprawozdanie
Sprawozdanie obejmuje lata 2004 – 2006.

1.6. Źródła informacji
Urząd Miasta i Gminy w Błoniach.
MZO w Pruszkowie Sp. z o.o.

2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym
procesom unieszkodliwiania i odzysku
Tabela 1 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych przekazanych do sortowni MZO
Pruszków z terenu gminy w latach 2005-2006
2004
Kod
odpadu

Masa [Mg]

20 03 01

5419

2006

Otoczenie
procesu
unieszkodliwiania
D5

Masa [Mg]
3848

Otoczenie
procesu
unieszkodliwiania
D5

Tabela 2 Ilości i rodzaje odpadów odebranych z terenu gminy Błonie oraz na
sortowni przez MZO Pruszków Sp. z o.o. w 2006r.
2006
Kod
odpadu
20 01 01

Selektywna zbiórka w kontenerach

Wybrane w sortowni MZO Pruszków

28,97

166,47

20 01 39

25,68

86,09

20 01 02

52,09

84,58

20 01 40

0

19,40
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Tabela 3 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym
procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006
2004
Kod
odpadu
20 01 01
20 01 38
20 01 39
20 01 40

Masa [Mg]

2006

Oznaczenie
procesu odzysku

6,9
11,6
5,77

Oznaczenie
procesu odzysku

Masa [Mg]
42,5
19,5
6,42
9,50

Tabela 4. Ilość i rodzaje odpadów wytworzonych na terenie gminy 2004-2006
Ilość [Mg]

2004

2005

2006

Wytworzonych
odpadów

7820,72

9402,956

7918,1

Przekazanych na
składowisko
Wykorzystanych
gospodarczo
Przekazanych do
Sortowni MZO
Kompostowanych

7683,78

Z tego
9139,621

3848,00

Inny sposób
unieszkodliwionych

71,63

280,74

138,26

----

650,69

379,35

29,28

46,05

34,86

36,03

39,50

106,74

Tabela 5 Ilość i rodzaje poddanych recyklingowi na terenie gminy 2004-2006
Recykling
Makulatura
Tworzywa sztuczne
Złom
Szkło
Razem

2004
31,59
3,85
0,59
b.d.
36,03

2005
20,58
12,48
5,26
1,48
39,50

2006
28,97
25,68
b.d.
52,09
106,74

Na terenie gminy nie ma instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Odpady
z pojemników, kontenerów zbierane są przez uprawnione firmy i kierowane, zgodnie z
wydanymi zezwoleniami na składowiska.
Zebrane przez Zakład Usług Komunalnych trafiają do sortowni w Pruszkowie.
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Z terenu miasta i gminy Błonie w 2006 r. zebrano 7517,29 Mg odpadów
komunalnych. Z tego z selektywnej zbiórki odpadów odzyskano 106,74 Mg odpadów, w
tym:

•

tworzywa sztuczne 25,68 Mg

•

makulatura 28,97Mg

•

szkło 52,09 Mg

3. Stan formalno - prawny instalacji do odzysku oraz
unieszkodliwiania odpadów
3.1. Składowiska odpadów
•

Składowisko SATER Kamieńsk, ul. Wieluńska 50 (wojew. łódzkie)

•

Składowisko w Mniszkach Cegielnia, ZUK USKOM Sp. z o.o. ul. Płocka 102,
Mława

•

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych OSBUD

•

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie

Składowisko w Mniszkach Cegielnia
Funkcjonuje od 1967 r. Pojemność składowiska wynosi 580000,00 Mg, wykorzystana
pojemność 373673,00 Mg, ilość odpadów zdeponowanych w 2005 r. 234961,16 Mg.
Uszczelnienie dna i skarp nowej kwatery zastosowanie geomembrany-bentomata oraz
warstwa gliny.
Od wsch. graniczy z Bazą przerobu kruszywa PRDI w Mławie; z pozostałych stron
otoczone lasami. W odległości ok. 450-500 m na wsch. pojedyncze zabudowania
m.Żulinek oraz studnia wiercona; ok.600 m na zach. pojedyncze zabudowania w tym
studnie kopane w m. Krajewo; ok. 1,3 km na pn. ciek bez nazwy - lewostronny dopływ
Mławki; ok. 3,2 km na pn. koryto rzeki Mławki; ok. 6 km na pn. miasto Mława.

•

Posiada decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji.

•

Brak instalacji do zbierania odcieków.

•

Brak instalacji do ujmowania gazu wysypiskowego.
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•

Posiada monitoring wód podziemnych.

Tabela 6 Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
L.p.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12
1.13.
1.14.

REGON
NIP
Nazwa i adres
zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.
1.17.

REGON
NIP
Czy kierownik składowiska
odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater
eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisk jest w
trakcie eksploatacji
Czy składowisko jest w
trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w
trakcie rekultywacji ?
Czy składowisko jest w
trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest okresie
po monitoringu ?

1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

Zakres danych

„ Góra Zbikowska”

Informacje o składowisku
odpadów
Ul. Przejazdowa 14
05-800 Pruszków

Pruszków
Pruszków
Mazowieckie
(N/O/IN; OUO) 1)
Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

IN
Urząd Gminy Pruszków
Ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
[tak/nie]
szt.
szt.
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Miejski Zakład
Oczyszczania w
Pruszkowie Sp. z o.o.
Ul. Stefana Bryły 6
05-800 Pruszków
016137494
534-001-64-39
Tak
Nie ma wyznaczonych
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szt.
[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)

2.2.

Decyzja o warunkach
zabudowy
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

2.3.

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie
(jeśli dotyczy)

2.5.

Decyzja o wykonaniu
przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzającej 2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej 2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej 2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Czy przedłużona decyzja
została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego
dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy wprowadzającej 2)
jeśli dotyczy
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej 2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.11.

2.12

2.13

2.14.

Czy przedłużona decyzja

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wskazać jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji

Starostwo Powiatowe
Data wydania: 3.09.2002r
Znak: Nr 162/P/02

-

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane

-

Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Podać datę dostosowania

-

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
Jeśli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane

-

Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]

-
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-

-

-

-

została wykonana?
2.15
2.16.

2.17.

2.18

2.19.
2.20.

Rok faktycznego
dostosowania składowiska
odpaów
Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej 2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej 2) została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona?

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części
składowiska na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji
składowiska

2.23.

2.24.
2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji
składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie
odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego?
Czy dla składowiska była

Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Podać rok

-

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia

-

[tak/nie]
jeżeli nie, to wyjaśnić
dlaczego

-

Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić
dlaczego
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

-

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia
Jeżeli tak, to wskazać a jaki
okres

Wojewoda Mazowiecki
Data wydania: 26.09.2006r.
Znak : WŚR.V.AT
6625/13/06
Nie

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin
obowiązywania decyzji

Wojewoda Mazowiecki
Data wydania: 13.11.2006
Znak: WŚR.VAT 6626/15/06
Obowiązuje do 30.04.2007

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin
obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia
wniosku

Złożony wniosek

Jeżeli tak, to podać dane nt.

Nie dotyczy
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Złożony wniosek
19.03.2007

wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów
ujęte jest w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów
ujęte jest w bazie
Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało
ujęte w wykazie
przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2004 r?
Czy składowisko zostało
ujęte w wykazie
przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?
Czy składowisko zostało
ujęte w wykazie
przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do
zapełnienia
Powierzchnia w granicach
korony

4.4.

decyzji: podstawę prawną,
organ wydający, datę
wydania decyzji, znak
decyzji, termin wstrzymania
działalności
[tak/nie]

Tak

Jeżeli tak, to podać rok

-

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3

9.300.000
8.000.000
30.000

m2

25.000
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4.5.

4.6.

4.7.

Uszczelnienie

Drenaż odcieków

Gromadzenie odcieków

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąższość,
współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,
miąższość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna
(materiał, grubość)

Nie

Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa
(miąższość, współczynnik
filtracji)
Kolektory (materiał,
średnica)

Uzyskane pozwolenie
9102,3 m2
0,455 dm3/sek

Ukształtowanie misy
(nachylenie wzdłuż
kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]

9‰

W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)
4.8.

4.9.

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Odprowadzanie do
kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej
oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]

Brak

Brak

778
Sączki ceramiczne
φ = 0,2 m

Otwarty 300 m
Zezwolenie na budowę
drenażu
Zbiorniki bezodpływowe .
Zgodnie z projektem
50 m3

Tak

Osadnik piasku

-

Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni

4.10.

Pas zieleni

Odzysk energii
Brak [tak/nie]

Tak

-

Szerokość pasa [m]
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady,
podać kod)
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Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Gruz i ziemia z wykopów

4.17

4.18.

5.
5.1.

5.2.

Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Dofinansowanie
Czy dostosowanie
składowiska wymaga
dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Czy rekultywacja
składowiska wymaga
dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?

Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania
elementów służących do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów
Jeżeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę
i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić „0”
Jeżeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę
i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić „0”

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Ok. 1.500.000

Ok. 3.000.000

6.

Odpady

6.1.

Czy na składowisku
odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku
odpadów są deponowane
wyłącznie odpady
wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody odpadów, które są
dopuszczone do
składowania na składowisku
odpadów 3)

Tak/nie

Tak

Tak/nie

Nie

Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki? 4)
Kody odpadów
dopuszczonych do odzysku
na składowisku odpadów
(jeśli dotyczy)

Tak/nie

190501 190802 191212
200306 190502 190901
200203 200307 190599
190902 200301 200399
190801 190903 200302
200309
Tak

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

6.7.

Masa odpadów składowana
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku

6.8.

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane
poszczególne rodzaje
odpadów

100101 170107 170508
170101 170181 190503
170102 170504 190805
170103 170506 191290

Jeżeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na
podstawie jakiej decyzji, ze
wskazaniem podstawy
prawnej, organu
wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji
[Mg]

Decyzja Wojewody
Mazowieckiego
Wydana w dniu 13.11.2006r
Znak : WŚR. V.AT
6626/15/06

[Mg]

200303 - 078,11Mg
170101 – 2127,42 Mg
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-

odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2003 r. (jeśli dotyczy)

6.9.

170504 – 3440,14 Mg
200301 – 34299,76Mg
Do 3.10.2006 proces
rekultywacji technicznej
prowadzony był z
wykorzystaniem odpadów
komunalnych – R-10

Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana
w 2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2005 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)
(R10)

-

Mg
(R10)
[Mg]

-

Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana
w 2006 r. ( jeśli dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)
Mg

200301 – 1329,89 Mg
191212 – 3179,52 Mg
D5 od 14.10.2006r

6.17

Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg

6.18.

Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)

170504- 54400,14 Mg- R10
170504 – 1253,83 Mg- R14
170101 – 804,58 Mg – R10
170101 – 371,48 Mg – R14
170102 -5402,29 Mg – R10
170107 – 1864,29Mg - R14
Do 13.10.2006 – R10
Od 14.10.2006 – R14
170107 - 711,59 Mg –R10
170107- 711,59 Mg – R14
200303 -252,52 Mg – R10
200303 - 27,81Mg – R14

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14

6.15.

6.16.

170101 – 2928,73 Mg
170504 – 4528,6 Mg
200303- 19,9 Mg
200201 – 254,38 Mg
200301-38465,12 Mg

[Mg]
(kod odpadów)

-

Mg

-

[Mg]
(R10)

200303-465,1 Mg
170101 – 4400,88 Mg
170102 -160,24 Mg
170504 – 3887,31 Mg
200301 – 35781,17 Mg
191210 – 2528,77 Mg
191209 – 1298,28Mg
190805 – 1750,02 Mg
190899-171,5 Mg
190801 - 3,2 Mg
200201 – 487,67 Mg

-

Objaśnienia do tabeli 7:
1) N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów
obojętnych, IN – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli
na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w
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dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU – obiekt
unieszkodliwiania odpadów
2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
3) Wg rozp. Ministra Środowiska z dnai 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów
4) Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191,
poz. 1595)

Tabela 7 Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
L.p.

Elementy charakterystyki
składowiska odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska
odpadów
Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Typ składowiska
Nazwa i adres właściciela
składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod składowiskiem
odpadów

1.12
1.13.
1.14.

REGON
NIP
Nazwa i adres
zarządzającego
składowiskiem odpadów

1.15.
1.16.
1.17.

REGON
NIP
Czy kierownik składowiska
odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater

1.18.

Zakres danych

Goranin
Gmina Ślesin
Ślesin
Konin
Wielkopolskie
665-18-64-756
(N/O/IN; OUO) 1)
Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Informacje o
składowisku odpadów
Powiat Konin

Gmina Ślesin

665-18-64-756
Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego)
665-18-64-756
Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

Gmina Ślesin

665-18-64-756
[tak/nie]
szt.
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1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

Liczba kwater
eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisk jest w
trakcie eksploatacji
Czy składowisko jest w
trakcie eksploatacji (przed
zamknięciem)?
Czy składowisko jest w
trakcie rekultywacji ?
Czy składowisko jest w
trakcie monitoringu po
zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest okresie
po monitoringu ?

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)

2.2.

Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę

2.3.

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie
(jeśli dotyczy)

2.5.

Decyzja o wykonaniu
przeglądu ekologicznego na
podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzającej 2)
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzającej 2)
(jeśli dotyczy)
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
wprowadzającej 2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Czy przedłużona decyzja
została wykonana?

2.10.

Rok faktycznego
dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2

2.11.

szt.

10

szt.
[tak/nie]

9
Nie

[tak/nie]

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Nie

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wskazać jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Podać datę dostosowania
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
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Brak

2.12

2.13

ustawy wprowadzającej 2)
jeśli dotyczy
Czy przepisów wć decyzji o
dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
wprowadzającej 2) została
wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu
została przedłużona?

2.14.

Czy przedłużona decyzja
została wykonana?

2.15

Rok faktycznego
dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej 2) (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu
składowiska na podstawie
art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzającej 2) została
wykonana?
Czy decyzja o zamknięciu
została przedłużona?

2.16.

2.17.

2.18

2.19.
2.20.

Czy przedłużona decyzja o
zamknięciu została
wykonana?
Zgoda na zamknięcie
wydzielonej części
składowiska na podstawie
art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

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

2.22.

Rok faktycznego zamknięcia
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji
składowiska

2.23.

2.24.

Czy decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji

decyzji, wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
Jeśli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok
dostosowania
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić które
postanowienia i dlaczego
nie zostały wykonane
Podać rok
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia
[tak/nie]
jeżeli nie, to wyjaśnić
dlaczego

Nie

-

Nie

Brak
Rok zamknięcia 2032

Nie

Jeżeli tak, to na podstawie
jakiej decyzji – podać:
podstawę prawną, organ
wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia

-

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić
dlaczego
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia, datę
zaprzestania przyjmowania
odpadów
Podać datę zamknięcia

Nie

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wyznaczony rok
zamknięcia
Jeżeli tak, to wskazać a jaki
okres

-
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-

-

-

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

składowiska była czasowa?
Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie
odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)
Czy składowisko jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego?
Czy dla składowiska była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami
określono termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów
ujęte jest w bazie WIOŚ
Czy składowisko odpadów
ujęte jest w bazie
Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego?
Czy składowisko zostało
ujęte w wykazie
przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2004 r?
Czy składowisko zostało
ujęte w wykazie
przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2005 r.?
Czy składowisko zostało
ujęte w wykazie
przekazywanym przez
Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w
2006 r.?

4.

Wymagania techniczne

4.1.
4.2.
4.3.

Pojemność całkowita
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin
obowiązywania decyzji

-

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin
obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia
wniosku

-

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną,
organ wydający, datę
wydania decyzji, znak
decyzji, termin wstrzymania
działalności

-

-

[tak/nie]

Tak

Jeżeli tak, to podać rok

[tak/nie]

Nie określono
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami
daty zamknięcia
składowiska
Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

m3
m3
m3

1 000 000
800 000
200 000
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4.4.
4.5.

zapełnienia
Powierzchnia w granicach
korony
Uszczelnienie

m2

1 000 000

Brak [tak/nie]
Naturalna bariera
geologiczna (miąższość,
współczynnik filtracji)
Sztuczna bariera
geologiczna (rodzaj,
miąższość, współczynnik
filtracji)
Izolacja syntetyczna
(materiał, grubość)

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Drenaż odcieków

Gromadzenie odcieków

Postępowanie z odciekami

Instalacja do odprowadzania
gazu składowiskowego

Folia PHED

Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa
(miąższość, współczynnik
filtracji)
Kolektory (materiał,
średnica)
Ukształtowanie misy
(nachylenie wzdłuż
kolektorów i w kierunku
kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów

Brak

-

Brak [tak/nie]

200 m3

W specjalnych zbiornikach
(pojemność, m3)
Odprowadzanie do
kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni
miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów
technologicznych (jakich ?)
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we własnej
oczyszczalni (odbiornik
ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]

-

Z emisją do atmosfery
Spalania w pochodni
Odzysk energii

4.10.

Pas zieleni

Brak [tak/nie]
Szerokość pasa [m]

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i
dezynfekcji
Wykonywanie warstw
przekrywających odpady

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady,
podać kod)
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Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

czarnoziemy

4.17

Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania
elementów służących do
monitoringu
Wody powierzchniowe

-

Wody podziemne
4.18.

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej

Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni
składowiska
Struktura i skład odpadów

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie
składowiska wymaga
dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?
Czy rekultywacja
składowiska wymaga
dodatkowych środków
finansowych (poza środkami
własnymi zarządzającego) ?

5.2.

6.

Odpady

6.1.

Czy na składowisku
odpadów są deponowane
odpady komunalne?
Czy na składowisku
odpadów są deponowane
wyłącznie odpady
wydobywcze określone w
dyrektywie 2006/21/WE
Kody odpadów, które są
dopuszczone do
składowania na składowisku
odpadów 3)
Czy odpady są składowane
zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki? 4)
Kody odpadów
dopuszczonych do odzysku
na składowisku odpadów
(jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji
wykorzystywane są odpady?

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Masa odpadów składowana
w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie

-

Jeżeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę
i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić „0”
Jeżeli tak, to wskazać
szacowaną całkowitą kwotę
i środki własne
zarządzającego. Jeśli nie,
wstawić „0”

Brak

Tak/nie

Nie

Tak/nie

Nie

Nie

Tak/nie

Tak

Podać, w jakim celu są
wykorzystywane
poszczególne rodzaje
odpadów
Jeżeli tak, to podać jakie
rodzaje odpadów (kody) i na
podstawie jakiej decyzji, ze
wskazaniem podstawy
prawnej, organu
wydającego, daty decyzji,
znaku decyzji
[Mg]

Nie

[Mg]

-

-
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6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14

6.15.

6.16.
6.17

6.18.

eksploatacji składowiska w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana
w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana
w 2005 r. ( jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów składowana
w 2006 r. ( jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
odzyskowi na składowisku
odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w
2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana
do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w
2006 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]
(kod odpadów)
(R10)
Mg
(R10)
[Mg]

120 000

-

[Mg]
(kod odpadów)

-

Mg

-

[Mg]
(R10)

-

[Mg]
(kod odpadów)

-

Mg

-

[Mg

-

[Mg]
(kod odpadów)

-

Objaśnienia do tabeli 7:
5) N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów
obojętnych, IN – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli
na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w
dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU – obiekt
unieszkodliwiania odpadów
6) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
7) Wg rozp. Ministra Środowiska z dnai 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów
8) Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191,
poz. 1595)
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3.2. Instalacje odzysku
unieszkodliwiania odpadów

lub

innego

niż

składowanie

Tabela 8 Karata instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów
– stan na dzień 31 grudnia 2006 r.
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Elementy charakterystyki
Zakres danych
instalacji
Ogólne informacje o obiekcie
Nazwa i adres składowiska
Sortownia Odpadów
odpadów
Komunalnych w
Pruszkowie
Gmina
PRUSZKÓW
Powiat
PRUSZKÓW
Województwo
MAZOWIECKIE
REGON (jeśli posiada)
016137494
NIP (jeśli posiada)
534-001-64-39
Rodzaj instalacji
Podać:
Proces odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

Informacje o instalacji

R-15

1)

1.8.
1.9.

Opis stosowanych metod
odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
Nazwa i adres właściciela
instalacji

1.10.
1.11.
1.12.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
gruntu pod instalacją

1.13.
1.14.
1.15.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres
zarządzającego instalacją

1.16.
1.17.
1.18.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji
posiada wymagane
kwalifikacje (jeśli dotyczy) ?
Decyzję administracyjne
Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)

2.
2.1.

Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu terytorialnego)

016137494
534-001-64-39
Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu
016137494
534-001-64-39
Podać czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa,
przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać %
udziału jednostek
samorządu
016137494
534-001-64-34
Tak/nie

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
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Przedsiębiorstwo Robót
InżynieryjnoBudowlanych OSBUD
Miejski Zakład
Oczyszczania w
Pruszkowie
Ul. Stefana Brył y 6
05-800 Pruszków
gm. Pruszków

Miejski Zakład
Oczyszczania
Ul. Stefana Bryły 6
05-800 Pruszków

Miejski Zakład
Oczyszczania
Ul. Stefana Bryły 6
05-800 Pruszków

Nie wymaga

decyzji
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji

2.2.

Decyzja o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie
(jeśli dotyczy)

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie
odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
(jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin
obowiązywania decyzji

2.6.

Pozwolenie zintegrowane
(jeśli dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest
przewidziane do uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego?
Czy dla instalacja była
wydana decyzja w sprawie
wstrzymania działalności?

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, termin
obowiązywania
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia
wniosku

2.8.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

4.2.
4.3.

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w
wykazie zamieszczonym w
wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w
wojewódzkiej bazie o
gospodarce odpadami?
Czy instalacja ujęta jest w
bazie WIOŚ
Czy instalacja ujęta jest w
bazie Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego?
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów
dopuszczonych do odzysku

Rodzaj i ilość odpadów
dopuszczonych do
unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2003 r. (jeśli
dotyczy)

Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji, wskazać jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający,
datę wydania decyzji, znak
decyzji

Prezydent Miasta
Pruszkowa
Data wydania:
05/05/2003
Znak: AB-7331/73/203
Starosta Pruszkowski
Data wydania: 4.11.2003
Znak: WA-731/BK/15/03
Powiatowy Inspektor
Nadzoru budowlanego
Data wydania:
11.05.2005
Znak: PINB PR.K2
7355/4/24/05
Starosta Pruszkowski
Data wydania:
30.10.2003
Znak: NR 226/2003
WA-ROS. 7647/91/03
Obowiązuje do :
30.09.2013r
Nie wymaga

Nie wymaga

Jeżeli tak, to podać dane nt.
decyzji: podstawę prawną,
organ wydający, datę
wydania decyzji, znak
decyzji, termin wstrzymania
działalności

Nie

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

[tak/nie]

Tak

Podać: kod odpadu2) oraz
ilość w Mg/rok dla każdego
odpadu

150101
150102
150106
200101

Podać: kod odpadu2) oraz
ilość w Mg/rok dla każdego
odpadu
Mg

Nie dotyczy
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200102 170201
200139 191207
200301 200138
200307

Nie dotyczy

4.4.
4.5
4.6
4.7

4.8
4.9

4.10

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2003 r.
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2004r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2004r.
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2005r. (jeśli
dotyczy)

Mg

Nie dotyczy

Mg

Nie dotyczy

Mg

Nie dotyczy

Mg

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2005r.
Masa odpadów poddana
odzyskowi w 2006r. (jeśli
dotyczy)

Mg

200301-1108,45
150101-587,2
15102-355,3
150107-315,5
200307-506,3
200101-132,76
Nie dotyczy

Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2006r.

Mg

Mg

200307-28824,07 Mg
150101-854,74 Mg
150102-465,76 Mg
150107-432,73 Mg
200101-337,48 Mg
Nie dotyczy

Objaśnienia do tabeli nr 8
1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) lub załącznikiem nr 6 (procesy
unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62, poz, 628 wraz późniejszymi zm.)
2) 2) Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz..U. Nr 112, poz. 1206)

4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie
gospodarki odpadami na lata 2004-2006
Na terenie miasta i gminy Błonie istnieje zorganizowany system gospodarki
odpadami komunalnymi prowadzony metodami tradycyjnymi.
ZUK zbiera odpady i kieruje je na sortownie MZO a następnie odpady kierowane
są na składowisko.
Poprzez uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
określają zasady systemu gospodarki odpadami na ich terenie. Nadzór i egzekwowanie
regulaminów nie jest jednak dostateczny. Taki stan rzeczy wpływa między innymi na
niepełny zakres podmiotowy funkcjonującego systemu zbiórki oraz na odstępstwa od
planowanych sposobów gospodarowania odpadami.
Zbiórkę odpadów komunalnych prowadzą firmy posiadające odpowiedni sprzęt i
stosowne zezwolenia. Na terenie miasta i gminy Błonie są to:

•

SITA Polska Sp. z o.o., Warszawa

•

BYŚ ul. Wółczyńska 249, 01-919 Warszawa

•

„P.U, Hetman” Sp. z o.o. , Warszawa
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•

Zakład Usług Komunalnych, Błonie

•

Aminex Sp. z o.o., Warszawa

•

MZO w Pruszkowie Sp.z o.o. , Pruszków

•

RS. Serwis Wywozów Nieczystości, Ząbki
W gminie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych

metodą „na donoszenie" oparty na pojemnikach typu „dzwon". Do zbiórki tego rodzaju
odpadów gmina Błonie wykorzystuje obecnie 19 zestawów do selektywnej zbiórki (szkło,
tworzywo) i 16 pojemników na makulaturę. System organizowany jest przez miasto
poprzez zakup pojemników i wytypowanie miejsc ustawienia, a jego obsługa należy do
firm, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zakład Usług Komunalnych płaciła
odbiór odpadów..
Na terenie miasta nie przeprowadzono referendum w sprawie przejęcia przez gminę
obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów
komunalnych w trybie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Wywozem odpadów komunalnych na terenie miasta
zajmują się firmy posiadające stosowne pozwolenie.
Postępowanie z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych na terenie
miasta Błonie przedstawia się następująco:

•

odpady biodegradowalne. Na terenie miasta nie ma instalacji do kompostowania
odpadów BIO, system zbiórki odpadów biodegradowalnych jest dopiero
wdrażany. Jest to zarówno system workowy jak i pojemnikowy. Trwają
negocjacje pomiędzy zarządem MZO w Pruszkowie, a gminą Grodzisk która na
swym terenie posiada kompostownię.

•

odpady komunalne z pojemników, kontenerów zbierane są przez uprawnione
firmy i kierowane, zgodnie z wydanymi zezwoleniami, na składowisko odpadów w
„ Góra Zbikowska” ul. Przejazdowa 14 w Pruszkowie. Obecnie firmy odbierające
odpady komunalne wprowadzają zbiórkę selektywną odpadów w systemie
workowym.

•

odpady wielkogabarytowe. Na terenie miasta nie ma instalacji do demontażu i
recyklingu odpadów wielkogabarytowych. Okresowo, akcyjnie na zasadzie
wystawki prowadzona jest zbiórka tych odpadów. Wcześniej podawana jest
informacja dla mieszkańców. Zbiera je Zakład Usług Komunalnych.

•

odpady elektryczne i elektroniczne, postępowanie podobne jak z odpadami
wielkogabarytowymi,
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•

odpady budowlane. Na terenie gminy brak instalacji do recyklingu odpadów
budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Wykonujący
remont ma obowiązek zbierać odpady budowlane do kontenerów wynajętych od
przedsiębiorcy odbierającego odpady,

•

odpady niebezpieczne. Na terenie gminy brak instalacji do unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych. Selektywną zbiórkę
odpadów niebezpiecznych (baterie) prowadzą

placówki oświatowe specjalne

pojemniki ustawione są również w Urzędzie Gminy
Poniższe tabele przedstawiają przedsięwzięcia, jakie zostały zrealizowane w latach
2005-2006 na terenie miasta Błonie, bądź są w trakcie realizacji. Wyeksponowano
również te przedsięwzięcia, których nie udało się wprowadzić w życie, a wynikają z
ustawy o odpadach jak i stanowią wytyczne dla gmin z Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami.
Tabela 9 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Błonie w latach 2004-2006

L.p
.

1.

2.

Nazwa zadania
w krajowym
planie
gospodarki
odpadami
Przygotowanie i
przyjęcie
gminnego planu
gospodarki
odpadami
Organizacja
powiatowych
(międzygminnyc
h) i gminnych
systemów
gospodarki
odpadami,
wdrożenie
nowych
systemów
zbiórki
transportu,
odzysku i
unieszkodliwiani
a odpadów
komunalnych

Rok
realiza
cji

Nazwa
zadania w
gminnym
planie
gospodarki
odpadami

Opis podjętych działań

2004

Przyjęcie planu
gospodarki
odpadami

Program ochrony środowiska wraz z
planem gospodarki odpadami gminy
Błonie przyjęty został uchwałą Nr
XXXI/212/05 Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 18 kwietnia 2005r.

20032006

Utworzenie
związku gmin w
zakresie
gospodarki
odpadami
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Czy na terenie gminy utworzony został
związek gmin w zakresie gospodarki
odpadami?
Jeżeli tak, to podać członków i cele
związku
Jeżeli nie, wyjaśnić dlaczego
Gmina Błonie należy do
Związku Komunalnego UTRATA.

Koszt
[tys. PLN]

Np.
Wprowadzenie
nowego
systemu zbiórki
odpadów

Sukcesywnie wdrażana jest
selektywna zbiórka odpadów "u
źródła ".
W 2004 na terenie gminy
rozstawionych było 10 kompletów
pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów ( szkło, plastik, tworzywa
sztuczne), w 2006 r. było już 19
kompletów pojemników. Planowany
jest dalszy zakup pojemników i
objęcie systemem cały obszar
gminy.
Czy rada gminy zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw uchwaliła do dnia 13
stycznia 2006 r. nowy regulamin
utrzymania czystości i porządku w
gminie?
Jeżeli tak to podać datę uchwalenia
regulaminu oraz numer właściwej
uchwały rady gminy.
Jeżeli regulaminu nie uchwalono w
terminie ustawowym, to podać termin
późniejszego uchwalenia regulaminu
oraz numer właściwej uchwały rady
gminy. Wyjaśnić przyczynę opóźnienia
Jeżeli nowego regulaminu nie
uchwalono w ogóle, to wyjaśnić
dlaczego
Czy wójt, burmistrz, prezydent zgodnie
z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
uchwaliła do dnia 13 kwietnia 2006 r.
określił i podał do publicznej
wiadomości wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości?
Jeżeli tak, to podać: datę określenia
wymagań dla przedsiębiorców, numer
właściwego zarządzenia
wójta/burmistrza/prezydenta, datę
podania wymagań do publicznej
wiadomości.
Jeżeli wymagań dla przedsiębiorców
nie określono i nie podano do publicznej
wiadomości w terminie ustawowym, to
podać datę późniejszego określenia
wymagań dla przedsiębiorców, numer
właściwego zarządzenia
wójta/burmistrza/prezydenta, datę
podania wymagań do publicznej
wiadomości. Wyjaśnić przyczynę
opóźnienia.
Jeżeli wymagań dla przedsiębiorców
nie określono i nie podano do publicznej
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-

-

-

wiadomości, to wyjaśnić dlaczego.
Burmistrz nie wydał zarządzenia

27

28

Czy zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw przedsiębiorcy w terminie
6 miesięcy od dnia podania do
wiadomości publicznej wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości dostosowali
swoja działalność do zmian
wprowadzonych ustawa oraz wystąpili z
wnioskiem o zmianę posiadanego
zezwolenia na prowadzenie działalności
na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
Określić ilu przedsiębiorców z
wszystkich posiadających zezwolenie
na prowadzenie działalności na
odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie
gminy dostosowało się do tego
wymogu.
Jeżeli przedsiębiorcy nie dostosowali
się do wymagań ustawy wyjaśnić
dlaczego i napisać czy w związku z tym
dalej prowadzą działalność
Czy w przypadku jeżeli przedsiębiorca
prowadzący działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości nie wystąpił z
wnioskiem o zmianę posiadanego
zezwolenia na prowadzenie działalności
na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, wójt
burmistrz lub prezydent miasta zgodnie
z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
stwierdził z urzędu, bez
odszkodowania, wygaśnięcie
dotychczasowej decyzji?
Jeżeli opisany przypadek miał miejsce,
określić ile zezwoleń zostało
wygaszonych.
Jeżeli pomimo nie wystąpienia przez
przedsiębiorcę ze stosownym
wnioskiem zezwolenie zostało
wygaszone, to wyjaśnić dlaczego.
Czy zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw przedsiębiorcy
prowadzący działalność w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w terminie do
dnia 13 listopada 2005 r. przekazali
właściwym wójtom, burmistrzom lub
prezydentom miast wykazy o których
mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy, wg
stanu na dzień 13 października 2005 r.?
Określić, ilu przedsiębiorców z

-

-

-

Przejęcie
obowiązków od
mieszkańców
przez gminę w
trybie art. 6a
ust. 1 ustawy z
dnia 13
września 1996
r. o utrzymaniu
czystości i
porządku w
gminach

3.

Intensyfikacja
akcji
podnoszenia
świadomości
społecznej w
dziedzinie
gospodarki
odpadami

20032006

Realizacja
dwuletniego
programu
edukacyjnego
w zakresie
gospodarki
odpadami

Na terenie gminy nie odbyło się
referendum w sprawie przejęcia przez
gminę obowiązków od właścicieli
nieruchomości w zakresie gromadzenia
i odbierania odpadów komunalnych.

-

W zakresie wytwarzania odpadów,
prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi w tym selektywna zbiórka
odpadów opakowaniowych na terenie
gminy na przełomie 2005/2006 r.
zorganizowane były szkolenia
prowadzone przez magistrantów
Politechniki Warszawskiej. Szkolenie
skierowane było do najmłodszych
mieszkańców miasta i gminy - do dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych.
Edukacja ekologiczna dla dorosłych
mieszkańców gminy odbywa się za
pośrednictwem artykułów dotyczących
gospodarki odpadami w lokalnej
gazecie („Błoński Informator
samorządowy)

-

Efektem ekologicznym jest większe
zainteresowanie oraz większa
świadomość mieszkańców co do
celowości prowadzenia np. selektywnej
zbiórki odpadów.

4.

5.

6.

Objęcie 100%
mieszkańców
zorganizowaną
zbiórką
odpadów
komunalnych
Rozwój
selektywnej
zbiórki odpadów
ulegających
biodegradacji,
w tym odpadów
zielonych
i odpadów
organicznych z
gospodarstw
domowych.
Budowa
instalacji, które
zapewnią odzysk
i

20032006

Objęcie
wszystkich
mieszkańców
gminy
zorganizowany
m odbiorem
odpadów
komunalnych

20032006

Wdrożenie na
terenie gminy
systemu
selektywnego
zbierania
odpadów
ulegających
biodegradacji.

Obecnie system zbiórki odpadów
biodegradowalnych nie funkcjonuje.
Trwają negocjacje pomiędzy zarządem
MZO w Pruszkowie, a gminą Grodzisk
która na swym terenie posiada
kompostownię.

20032006

Budowa gminnej
kompostowni
odpadów

Na terenie gminy nie ma instalacji
odzysku odpadów
ulegających biodegradacji.
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Ok. 75-80% mieszkańców objętych jest
zorganizowanych odbiorem odpadów.
Obecnie na podstawie prowadzonej
ewidencji dąży się do objęcia
pozostałych - 20%. .
Systemem selektywnej zbiórki odpadów
objętych jest ok. 45-50% mieszkańców.

-

-

-

7.

8.

9.

unieszkodliwianie
(poza
składowaniem) w
2006 r. ok.
1 .460 tyś. Mg
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
wytworzonych w
kraju, w tym ok.
680 tyś. Mg
odpadów
organicznych na
poziomie kraju
Rozwój
selektywnej
zbiórki odpadów
wielkogabarytowy
ch.
Działania
organizacyjne w
celu
zapewnienia w
2006
r. zbiórki na
poziomie 20%
odpadów
wielkogabarytowy
ch.
Budowa instalacji
do demontażu i
recyklingu
odpadów
wielkogabarytow
ych
o
przepustowości
200 tyś.
Mg w 2006 r. na
poziomie kraju.
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.

20032006

Wdrożenie na
terenie gminy
systemu
selektywnego
zbierania
odpadów
wielkogabarytow
ych
oraz zużytego
sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego

20032006

Budowa
instalacji do
demontażu
odpadów
wielkogabarytow
ych

20032006

Wdrożenie na
terenie gminy
systemu
selektywnego
zbierania
odpadów
budowlanych
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Odpady wielkogabarytowe zbierane są
okresowo przez Zakład Usług
Komunalnych na zasadzie wystawki.
Wcześniej podana jest informacja dla
mieszkańców. Zebrane odpady trafiają
do MZO w Pruszkowie.
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny mają obowiązek odbierać
punkty sprzedaży detalicznej sprzętu
AGD i RTV. Ponadto ZUK
przygotowany jest do zbiórki tego typu
odpadów.

Na terenie gminy nie ma instalacji do
demontażu i recyklingu odpadów
wielkogabarytowych.

W razie konieczności odpady budowlane
są gromadzone w dużych kontenerach,
odbierane przez MZO w Pruszkowie.

-

-

-

10

11

12

13

14

Budowa
instalacji do
recyklingu
odpadów
budowlanych o
przepustowości
370 tyś.
Mg w 2006 r. na
poziomie
kraju.
Rozwój
selektywnej
zbiórki, celem
unieszkodliwiania
odpadów
niebezpiecznych
wydzielonych ze
strumienia
odpadów
komunalnych.
Działania
organizacyjne w
celu
zapewnienia w
2006
r. zbiórki na
poziomie
15% odpadów
niebezpiecznych
w kraju.
Budowa instalacji
linii
unieszkodliwiania
odpadów
niebezpiecznych o
przepustowości
17 tyś. Mg w 2006
r.
Budowa lub
modernizacja
składowiska
odpadów
komunalnych wg
standardów
wymogów UE.

20032006

20032006

Budowa zakładu
recyklingu
odpadów
budowlanych.

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

Na terenie gminy nie ma instalacji do
recyklingu odpadów budowlanych
wchodzących w strumień odpadów
komunalnych.

Obecnie został wdrożony system
zbierania baterii – system pojemnikowi.
ZUK zakupił pojemniki, które
rozstawione są w placówkach
oświatowych, w Urzędzie Gminy i
pozostałych jednostki użyteczności
publicznej na terenie gminy. Odbiór
uzależniony jest od zapełnienia
pojemników.
Każda apteka w gminie na własny koszt
zaopatrzyła się w pojemnik na
przeterminowane leki, które odbiera
specjalistyczna firma

-

-

20032006

Budowa instalacji
termicznego
przekształcania
odpadów
niebezpiecznych.

Na terenie gminy nie ma instalacji do
unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych z grupy odpadów
komunalnych.

20032012

Budowa zakładu
zagospodarowa
nia odpadów

Nie dotyczy

-

Inwentaryzacja i
likwidacja
dzikich
wysypisk
odpadów

Dzikie wysypiska likwidowane są na
bieżąco

-

-

Informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki
odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2006.

Tabela 10 Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi w
latach 2004-2006
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Nazwa zadania
w krajowym
planie
Lp. gospodarki
odpadami

Nazwa zadania
w gminnym
Rok
planie
realizacji gospodarki
Opis podjętych działań
odpadami
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Koszt
[tyś. PLN]

1.

2.

3.

Organizowanie
gospodarki
odpadami
opakowaniowymi
na terenie
gminy, w tym
2003selektywnego
2014
zbierania
finansowanego
z opłat
produktowych i
opłat
pobieranych
przez organizacje
odzysku.

Budowa
potencjału
technicznego w
zakresie
selektywnego
gromadzenia
odpadów
opakowaniowych: 2003zapewnienie
2014
odpowiedniej
ilości
pojemników,
budowa
punktów
gromadzenia
odpadów
opakowaniowych.
Budowa
potencjału
technicznego w
zakresie
transportu
2003odpadów
opakowaniowych: 2014
Nazwa zadania w
krajowym planie
gospodarki
odpadami
specjalistyczne i
podstawowe
środki transportu

Obecnie ustawionych jest na terenie miasta
Błonie 19 kompletów pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów do zbiórki:
• tworzyw sztucznych
• papieru,
• szkła
Budowa systemu
selektywnego
Z tego z selektywnej zbiórki odpadów
zbierania
odpadów
opakowaniowych. odzyskano w 2006r.- 106,74 Mg odpadów, w
tym:
•

tworzywa sztuczne 25,68 Mg

•

makulatura 28,97Mg

•

szkło 52,09 Mg

Obecnie wystawionych jest 19 kompletów
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
( szkło, makulatura, tworzywa sztuczne). Ilość
ta stanowi ok. 30-40% potrzeb. By obsłużyć
wszystkich mieszkańców gminy należy zakupić
kolejne pojemniki, co gmina w najbliższym
czasie zamierza uczynić.

Zakup
pojemników do
selektywnego
gromadzenia
odpadów.

Od 2008 r. planuje się wprowadzić system
workowy na dwóch dużych osiedlach domków
jednorodzinnych. Zestaw worków składać się
będzie z 3 różnokolorowych worków na plastik,
papier, szkło.

Przy obecnie funkcjonującym systemie jest
Zakup
wystarczająca ilość samochodów. Po
samochodów do
wprowadzeniu większej ilości pojemników do
transportu
selektywnej zbiórki obecnie pracujący tabor
odpadów.
samochodowy będzie wystarczający.
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4.

5.

6.

Działania
informacyjnoedukacyjne dla
społeczności
lokalnej.

20032014

2003Opracowanie
2014
gminnych
planów
gospodarki
odpadami
opakowaniowymi
.

Uzgodnienia
pomiędzy
organizacjami
odzysku i
organami
wykonawczymi
gmin w zakresie
prowadzenia
selektywnego
2003zbierania
odpadów
2014
opakowaniowych
oraz budowy
punktów
zbierania
odpadów
opakowaniowych
i instalacji do
segregacji
odpadów.

W zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami opakowaniowymi na terenie miasta i
gminy na przełomie 2005/2006 r. zorganizowane
były szkolenia prowadzone przez magistrantów
Organizacja
Politechniki Warszawskiej. Szkolenie skierowane
programów
było do najmłodszych mieszkańców miasta i
edukacyjnych
gminy - do dzieci z przedszkoli i szkół
poświęconych
podstawowych. Tematyką spotkań było
prawidłowemu
postępowaniu z postępowanie z odpadami opakowaniowymi i
selektywna ich zbiórka.
odpadami
opakowaniowymi Przykładem czynnego udziału w propagowaniu
zachowań ekologicznych jest wyposażenie przez
.
Zakład Komunalny wszystkich jednostek
oświatowych i jednostek podlegających gminie w
kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych.

Opracowanie
gminnego planu
gospodarki
odpadami
Gmina nie posiada opracowanego planu
opakowaniowymi
gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Podpisanie
umowy z
organizacją
odzysku
Nie ma podpisanych umów z organizacjami
na wyposażenie
odzysku.
gminy w zakresie
pojemników na
odpady
opakowaniowe.

Tabela 11 Informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki
odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006
Nazwa zadania
w
Rok
krajowym planie
gospodarki
Lp.
realizacji
odpadami

Nazwa zadania w
gminnym planie
gospodarki
odpadami
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Opis podjętych działań

Koszt
[tyś. PLN]

1.

2.

Rozpoznanie
stanu
aktualnego
gospodarki
odpadami w
małych i
średnich
podmiotach
gospodarczych.

Zebranie informacji
na temat gospodarki
2003-2006 odpadami w małych i
średnich
przedsiębiorstwach.

Organizacja
Organizacja
systemu zbierania,
systemu zbierania,
gromadzenia
gromadzenia i
i transportu
transportu odpadów
2004-2006
odpadów
powstających w
powstających w
sektorze MSP.
sektorze małych i
średnich
przedsiębiorców.

W większych przedsiębiorstwach
prowadzony system gospodarowania
odpadami jest
poprawny, firmy występują o
odpowiednie zezwolenia lub decyzje
administracyjne.

-

Przedsiębiorcy zawierają umowy na
odbiór odpadów innych niż
komunalne z firmami posiadającymi
stosowne zezwolenia, natomiast
pozostałe odpady które mogą trafiać
na składowisko zgodnie z instrukcją
eksploatacji odbierane są przez firmy
posiadające stosowne zezwolenie
Burmistrza Miasta

-

Tabela 12 Informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006.

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania w
krajowym planie
gospodarki
odpadami
Opracowanie i
wdrożenie
programu
edukacyjnoinformacyjnego
dla społeczeństwa
i
przedsiębiorstw.

Budowa gminnych
punktów zbiórki
odpadów
niebezpiecznych
(GPZON)

Unieszkodliwianie
Odpadów

Rok
realizacji

2003-2014

2003-2010

Nazwa zadania w
gminnym planie
gospodarki
odpadami

Opis podjętych działań

W planie było zorganizowanie dla
liderów społeczności lokalnej w tym
Szkolenia w zakresie również dla przedsiębiorców
obowiązków z
spotkania szkoleniowego w
dziedziny gospodarki
zakresie obowiązków z dziedziny
odpadami
niebezpiecznymi dla gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz odpadami
małych i średnich
komunalnymi dla małych i średnich
przedsiębiorców.
przedsiębiorstw.

Budowa gminnego
punktu zbiórki
odpadów
niebezpiecznych.

Istnieje możliwość donoszenia
odpadów niebezpiecznych na teren
Zakładu Usług Komunalnych.

Budowa zakładu

Na terenie gminy nie funkcjonuje
instalacja unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych.
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Koszt
[tyś. PLN]

-

-

niebezpiecznych.
3.

2003-2014

Opracowanie
gminnego programu 2006
usuwania azbestu

4.

unieszkodliwiania
odpadów
niebezpiecznych.

-

Opracowanie
Gmina nie posiada opracowanego
programu usuwania
programu usuwania azbestu
azbestu dla gminy

-

1. Ocena sposobów i źródeł finansowania
zaplanowanych przedsięwzięć
Tabela 13 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie
gospodarki odpadami w latach 2004-2006
Lp.

Nazwa zadania

Kwota przewidziana
na zadanie [tyś. PLN]

Koszty poniesione w
latach 2004-2006
[tyś. PLN]

Źródło
finansowania

I Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

1.

2.

Opracowanie planu
gospodarki odpadami

Edukacja ekologiczna

-

-
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18,0

GFOŚiGW

73,10

Budżet Gminnego
Funduszu Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej

3.

4.

5.

Składki wynikające z
członkostwa w
Związku Komunalnego
UTRATA.

-

29,4

Gminy Budżet

2041,40

Budżet Gminy

160.000

155.220

Budżet Gminy

-

2317,12

Oczyszczanie miasta i
gminy

Zakup traktora dla
Zakładu Usług
Komunalnych
Razem

5. Ocena systemu monitoringu
Tabela 14 Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki
odpadami
Stan istniejący
Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami –
Lp.
sektor komunalny
rok 2004
rok 2006
Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko
1.
Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok]
7820,72
7918,1
2.
Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną selektywną
25
40
zbiórką [%]
3.
Ilość odpadów z sektora komunalnego składowanych na
7683,78
7160,15
składowisku
4.
Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg]
35,44
337,14
w tym:
tworzywa sztuczne
3,85
86,09
Szkło
84,58
Makulatura
31,59
166,47
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów [szt]
5.

6.

Odpady kompostowane [Mg]
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13 kompletów 19 kompletów
po 3
po 3 pojemniki
pojemniki na na papier szkło i
papier szkło i
tworzywo
tworzywo
b.d.
34,86

7.

b.d

159638

Ilość wyrobów azbestowych [m2]

6. Podsumowanie
1.

Realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Błonie przebiega
zgodnie z przyjętymi założeniami. System gospodarki odpadami realizowany
jest w

oparciu o Składowisko Odpadów Komunalnych w Goraninie oraz

Wysypisko Odpadów Komunalnych „ Góra Żbikowska”, na które trafiają
odpady z miasta

2.

Gmina Błonie należy do Związku Międzygminnego “Brwinów”.

3.

Gmina Błonie przez Związek Międzygminny weszła w spółkę z M.Z.O.
Pruszków, gdzie wybudowano nowoczesną sortownię odpadów. Od 8
lipca 2007r. wszystkie odpady zbierane przez ZUK trafiają do tej
sortowni.

4.

Obecnie 40 % mieszkańców objętych jest selektywną zbiórką odpadów,
(szkło, makulatura i plastik).

5.

W

zakresie

gospodarki

odpadami

opakowaniowymi

zagrożone

jest

osiągnięcie poziomów odzysku. Należy zaznaczyć, że poziomy te, zgodnie z
dyrektywą 2004/12/WE, do roku 2014 znacznie wzrosną. Osiągnięcie tych
celów nie będzie możliwe bez rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych „u źródła”. Należy tak zorganizować selektywną zbiórkę
surowców wtórnych, która będzie finansowana z opłat produktowych oraz
opłat recyklingowych pobieranych przez organizacje odzysku. Ponadto należy
rozwijać

i

propagować

edukację

ekologiczną,

szczególnie

wśród

najmłodszych, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,
przedsiębiorców pozwoli w przyszłości na prawidłowe i przynoszące
zauważalne efekty (mniej opakowań będzie trafiało na składowiska),
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, w szczególności
odpadami opakowaniowymi.

6.

Zagrożone jest

również osiągnięcie wymaganych dyrektywą Parlamentu

Europejskiego i Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
składowania odpadów, poziomów redukcji ilości komunalnych odpadów (Dz.
U. z 16.07.1999 r. WEL 182), ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska. Będzie to możliwe jedynie po pełnym wdrożeniu systemu
segregacji tego typu odpadów co powinno nastąpić jak najszybciej.
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7.

Istotne

zagrożenie

stanowią

odpady

niebezpieczne

wytwarzane

w

gospodarstwach domowych, trafiające do odpadów komunalnych. Odpady te
powinny być wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych „u źródła”, czyli
przez samych mieszkańców, przy czym konieczne jest stworzenie w tym
zakresie odpowiednich warunków i zachęt.

7. Rekomendacje
1. W najbliższym czasie należy na podstawie istniejących przepisów prawnych:

-

zwiększyć

kontrolę

organów

wykonawczych

gmin

nad

prawidłowością

postępowania z odpadami, w szczególności kontrolę udokumentowania przez
właścicieli nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, a ponadto należy wzmóc nadzór nad przewoźnikami w zakresie
rozliczeń z ilości odpadów odbieranych od mieszkańców,

− zwiększyć kontrolę i egzekwowanie realizacji przepisów w wydawanych
decyzjach w zakresie gospodarki odpadami;
−

zwiększyć kontrolę transportu odpadów, przez inspekcję transportu drogowego
oraz wprowadzić kompleksowe kontrole przy udziale inspekcji ochrony
środowiska;

− przy realizacji programów nauczania przywiązywać większą wagę do gospodarki
odpadami oraz kształtowania właściwych postaw i nawyków u dzieci i młodzieży,

− poprzez publiczne środki masowego przekazu z uwzględnieniem telewizji
regionalnej emitować nieodpłatnie programy i reklamy dotyczące gospodarki
odpadami.

2. Biorąc pod uwagę fakt, że do zadań własnych gminy należy m.in. organizowanie
selektywnego zbierania odpadów, jak również zapewnienie budowy, utrzymania i
eksploatacji instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz planowanie
gospodarki odpadami, należy wzmocnić możliwości tworzenia przez samorządy
lokalne efektywnych i zgodnych z wymogami ochrony środowiska, a jednocześnie
zabezpieczających

interesy

mieszkańców

systemów

zbierania,

odzysku

i

unieszkodliwiania odpadów. Służyć temu może ułatwienie gminom wykorzystywania
przepisów ustawowych, które już dziś umożliwiają przejmowanie od właścicieli
nieruchomości obowiązku w zakresie przekazywania odpadów komunalnych do
dalszego zagospodarowania. Zadania te powinny być realizowane przez gminę,
jeżeli to tylko możliwe, we współpracy z przedsiębiorcami, przy zachowaniu reguł
konkurencji, które zagwarantują w sposób naturalny ich wykonywanie za rozsądną
cenę. Proces tworzenia gminnych systemów zbierania i unieszkodliwiania odpadów
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powinien obligatoryjnie wykorzystywać procedury zamówień publicznych oraz reguły
partnerstwa publiczno – prywatnego wynikające z ustawy o partnerstwie publiczno –
prawnym (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420). Służące temu nowe rozwiązania
prawne powinny zabezpieczyć interesy tych przedsiębiorców obecnie działających
na rynku, którzy prowadzą swoją działalność zgodnie z wymaganiami prawa.
Wprowadzenie postulowanego ułatwienia jest istotne z punktu widzenia racjonalizacji
nadzoru nad całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w
świetle wymagań wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz potrzeby rozsądnego
wykorzystania środków pomocowych.

3. Należy objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania
odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych
pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów ulegających biodegradacji z
uwzględnieniem selektywnej zbiórki „u źródła”, aby zapewnić odpowiednie poziomy
odzysku i recyklingu. Ponadto należy zgodnie z wydanymi aktami prawnymi stworzyć
gminne punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

4. Należy wzmóc ofertę edukacyjną dla małych i średnich przedsiębiorstw o możliwości
wykorzystywania środków z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz środków unijnych w
zakresie dostosowania prowadzonej gospodarki odpadami do standardów unijnych.
5. Należy realizować działania edukacyjno - informacyjne w zakresie gospodarki
odpadami opakowaniowymi oraz na temat odpadów niebezpiecznych,
6. Należy opracować plan gospodarki odpadami opakowaniowymi,

7. Gmina powinna opracować Program usuwania azbestu i postarać się o środki
finansowe na udzielenie pomocy osobom fizycznym w zakresie usuwania wyrobów
azbestowych,
Przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i Ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na gminy
obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami w oparciu o następujące
główne zasady:
•

zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów;

•

powtórne

wykorzystanie

odpadów,

których

powstania

w

danych

warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć:

•

unieszkodliwianie odpadów poza składowiskiem, o ile jest to uzasadnione
technicznie i ekonomicznie: składowanie odpadów, których nie da się uwagi na
warunki ekonomiczno-techniczne odzyskać bądź unieszkodliwić w bezpieczny
dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Zgodnie z powyższymi założeniami podstawowym zadaniem samorządów Jest
zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizacja ich ilości. Powstające odpady winny
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być wykorzystane powtórnie tak aby unieszkodliwiane były wyłącznie odpady nie
nadające się do odzysku i recyklingu. Założeniem Planu jest unieszkodliwianie odpadów
poza składowiskami (w instalacjach). Na składowiskach mogą być unieszkodliwiane
wyłącznie odpady przetworzone fizycznie, chemicznie lub biologicznie.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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