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1. WSTĘP
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu został opracowany w oparciu o:


Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi
zmianami;



Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. Nr
132, poz. 622 z późniejszymi zmianami;



Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16/90, poz. 95 z
późniejszymi zmianami;



Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. Nr 9/97, poz. 43 z
późniejszymi zmianami;



Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późniejszymi zmianami;



Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy . Prawo ochronyśrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi
zmianami;



Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U.
Nr 80, poz.717;

Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu nr XI/111/2003 w Gryfinie
z dnia 10 grudnia 2003 r.
Cele strategiczne gospodarki odpadami dla powiatu gryfińskiego wynikające z Planu Gospodarki
Odpadami:
1. Zapobieganie powstawaniu odpadów.
2. Selektywna zbiórka odpadów.
3. Odzysk i recykling powstających odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny.
4. Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.
5. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych.
6. Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach, ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych.
7. Podnoszenie świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna.
„Plan …” został zrealizowany przez Spółkę ABRYS Technika z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiślana 46
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
W rozdziale VI. „Planu …” pt. Krótkoterminowy plan działań oraz długoterminowy program
strategiczny w zakresie gospodarki odpadami zawarto cele i kierunki działań.
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Zadania
ekologiczne

Jednostki i
podmioty
realizujące

Stopień
zrealizowania

3

4

5

Poniesione
koszty

Opis realizacji

6
ZADANIA WŁASNE

7

Zadanie realizowane
Zadanie realizowane

Starosta

Na terenie powiatu realizowanych było szereg zadań o charakterze edukacyjno – informacyjnym.

Burmistrzowie i
Wójtowie

1.Przekazanie informacji o
oczekiwanych efektach
funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami

1. Przekazanie ogólnych
informacji o zasadach
funkcjonowania powiatowego
systemu gospodarki odpadami
– druk ulotek informacyjnych

Kierunki
działań
2

Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami

1

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Cele
ekologiczne

2. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

ZADANIA KOORDYNOWANE
Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach co dwa lata należy
sporządzić sprawozdanie z realizacji powiatowego oraz gminnego planu gospodarki odpadami.
Sprawozdania zostały wykonane przez wszystkie Gminy.

2007 rok
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5
Zadanie zrealizowano
Zadanie
zrealizowane

4

Burmistrzowie i
Wójtowie

3.Informowanie o
wynikach
funkcjonowania
systemu gospodarki
odpadami

2.Uchwalenie nowego
regulaminu porządku i
czystości w gminie
realizujących selektywne
gromadzenie odpadów

3

6
7
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw rady gmin uchwaliły nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku.

Wyniki funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zamieszczane są w dwuletnich
sprawozdaniach z Planów Gospodarki Odpadami.
Sprawozdania gminne zostały zrealizowane do 30 marca 2007 roku a sprawozdanie powiatowe do 30
czerwca 2007 roku.

Zadanie realizowane

Burmistrzowie i Wojewodowie,
organizacje pozarządowe

ZADANIA WŁASNE
1. Stworzenie punktu
informacyjnego o możliwościach
wprowadzenia (zmiany) technologii
małoodpadowych „clean
production” itp.

2

Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami

Zapobieganie powstawaniu odpadów

1

Rady Gmin

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
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Jednym z zasadniczych elementów zrównoważonej produkcji i konsumpcji jest rozwój czystych technologii
produkcyjnych, opierających się na efektywnym wykorzystywaniu zasobów i eliminowaniu wytwarzania
zanieczyszczeń.
W Polsce szeroko rozwijane są technologie przeróbki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz
technologii odzysku materiałów. Wyjątkowo licznie reprezentowane są technologie utylizacji odpadów i
technologie odzysku z nich materiałów użytecznych. Szereg technologii z tej grupy, zarówno technologii w fazie
badawczej i rozwojowej, jak również technologii zastosowanych w praktyce przemysłowej, polega na
przetwarzaniu odpadów na produkty użyteczne. Równie znacząca jest grupa technologii, polegających na
przetwarzaniu odpadów w surowce do ewentualnego dalszego przetwórstwa.

2007 rok

4

Zadanie realizowane

4

Zadanie nie zrealizowane

Zarządcy składowisk

3

Burmistrzowie i Wójtowie

1.Wprowadzenie
ograniczenia składowania
odpadów z działalności
podmiotów
gospodarczych

2

2.Opracowanie zasad pomocy (np. ulgi)
podmiotom wprowadzającym nowoczesne
technologie małoodpadowe lub
prowadzącym działania proekologiczne

1

Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami

Zapobieganie powstawaniu odpadów
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5
6
ZADANIA KOORDYNOWANE
7

Każdy przedsiębiorca posiada umowę z Zarządcą składowiska o rodzaju oraz ilości składowanych
odpadów.

Nie wprowadzono ulg dla podmiotów wprowadzających nowoczesne technologie małoodpadowe lub
prowadzących działania proekologiczne.

2007 rok

5

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZA LATA 2004-2006

5

Zadanie realizowane

Starosta, WIOŚ

4

Starosta, WIOŚ

1.Kontrola zgodności
wytwarzania odpadów z
uzyskaniem zezwoleniami
na wytwarzanie i składanymi
informacjami

3

2.Ewidencja firm
wywozowych i instalacji
unieszkodliwiania
odpadów – kontrola
zezwoleń i funkcjonowania

2

Ewidencjonowanie odpadów

Zapobieganie powstawaniu odpadów

1

6
ZADANIA WŁASNE

7

WIOŚ Szczecin oraz Starostwo Powiatowe przeprowadza kontrole przedsiębiorstw m.in. pod
względem zgodności wytwarzania odpadów z uzyskanym zezwoleniem na wytwarzanie.

Ewidencja firm wywozowych i instalacji unieszkodliwiania odpadów znajduje się w
Starostwie oraz WIOŚ-iu Szczecin i na bieżąco jest modyfikowana.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 tej samej ustawy wójtowie oraz burmistrz z terenu
Powiatu określili i podali do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ustawowy
okres dostosowania do nowych wymogów dla przedsiębiorców wynosił 6 miesięcy. W
gminach wszyscy przedsiębiorcy dostosowali się do nowych wymogów.

2007 rok

6

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZA LATA 2004-2006

Nie zrealizowano

5

Zrealizowano

Rady Gmin

4

Związek Gmin, Rady Gmin

Scedowanie przez gminy
obowiązku usuwania
odpadów komunalnych na
Związek Gmin, np. Związek
Gmin Dolnej Odry

3

2.Opracowanie i przyjęcie
związkowego planu
gospodarki odpadami lub
gminnych planów gospodarki
odpadami

2

Opracowanie zasad funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami

Zapobieganie powstawaniu odpadów

1

6
7
ZADANIA KOORDYNOWANE
Wszystkie gminy powiatu przyjęły koncepcję, iż to sami mieszkańcy odpowiadają za gospodarkę
odpadami w ich gospodarstwach domowych.
Gminy sprawują kontrolę nad tym procesem wdrażając system monitoringu zawartych umów. Obecny
system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie większości gmin powiatu zaczął funkcjonować
w sposób zorganizowany właściwie od roku 2004, czyli od momentu przyjęcia gminnych PGO.

Każda gmina indywidualnie opracowała Gminny Plan Gospodarki Odpadami, które zostały
zatwierdzone uchwałami:
- Gmina Gryfino - Uchwała Rady Miejskiej Gryfino Nr XXIV/350/04 z dnia 30 września 2004 r.
- Gmina Widuchowo - Uchwała Rady Gminy Widuchowa Nr XXI/182/04 z dnia 30 listopada 2004 r.
- Gmina Chojna - Uchwała Rady Miejskiej Chojna Nr XXVII/268/2004 z dnia 25 listopada 2004 r.
- Gmina Cedynia - Uchwała Rady Miejskiej Cedyni Nr XIX/199/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
- Gmina Banie - Uchwała Rady Gminy Banie Nr XX/182/04 z dnia 30 listopada 2004 r.
- Gmina Trzciński Zdrój - Uchwała Rady Miasta Trzcińko – Zdrój XIV/168/04 z dnia 26 listopada 2004
r.
- Gmina Mieszkowice - Uchwała Rady Miejskiej Mieszkowic Nr XXII/158/04 z dnia 09 września 2004r.
- Gmina Moryń - Uchwała Rady Gminy Moryń XXIII/199/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r.
- Gmina Widuchowa - Uchwała Rady Gminy Widuchowa Nr XXIII/139/05 z dnia 31 marca 2005 r.
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5

Nie zrealizowano
Zrealizowano zadanie

4

Związek Gmin,
Burmistrzowie i Wójtowie

3.Utworzenie przez Związek spółki,
która będzie realizować statutowe
zadania Związku: Związkowego
Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania
Odpadów (ZZOUO)

3

1.Opracowanie
(modyfikacja) zasad
gromadzenia i odbioru
odpadów zmieszanych

Opracowanie zasad
funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami

2

Organizacja systemów
zbiórki odpadów

Selektywna zbiórka
odpadów

Zapobieganie powstawaniu
odpadów

1

Związek Gmin
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6
Związek Gmin Dolej Odry nie podjął działalności statutowej związanej z organizacją
ponadgminnego systemu gospodarki odpadami. Powyższe skutkuje:
• koniecznością realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami przez Gminy we
własnym zakresie;
• niemożliwością przekazania Związkowi Gmin Dolnej Odry ustawowych obowiązków
gmin w zakresie gospodarki odpadami;
• koniecznością rezygnacji z działań zmierzających do budowy związkowego systemu
gospodarki odpadami;
• rezygnacją z realizacji wspólnego dla wszystkich gmin Związku programu edukacji.

7

ZADANIA KOORDYNOWANE
Wszyscy mieszkańcy Powiatu objęci zostali zorganizowanym systemem zbierania odpadów
komunalnych gromadzonych nieselektywnie. Wprowadzono również selektywne zbieranie odpadów
opakowaniowych systemem „donoszenia”. Dla sprawnego działania systemu zbierania odpadów
podjęto również działania edukacyjne.
Prowadzone prace zmierzają do objęcia tym systemem 100% mieszkańców.
Według danych i deklaracji poszczególnych gmin powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych zostało objętych od 90% ( gmina Moryń, Cedynia, Trzcińsko – Zdrój,Mieszkowice,
Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa ) do 100% mieszkańców
(gmina Chojna i Gryfino.
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5

Związek Gmin, Burmistrzowie i
Wójtowie, przedsiębiorstwa

Zadanie realizowane przez
Gminy
Zadanie realizowane przez Gminy

4

Związek Gmin, Burmistrzowie i Wójtowie,
przedsiębiorstwa wywozowe

Organizacja systemów zbiórki odpadów zmieszanych

3
2.Budowa (uzupełnienie) systemu
zbiórki surowców wtórnych –
zakup brakujących ilości
pojemników dla poszczególnych
typów zabudowy

2

3.Budowa uzupełniającego systemu zbiórki
surowców wtórnych – zakup lub docelowe
rozstawianie istniejących pojemników

1

Selektywna zbiórka odpadów
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6
Każda Gmina realizuje zadanie w zakresie swoich potrzeb.

7

2004

2005

2006

Gmina Gryfino:
- Zakup pojemników do
selektywnej zbiórki, zakup
żelbetowych koszy ulicznych
oraz selektywna zbiórka
odpadów na terenie miasta i
gminy 33 292,00 zł – Budżet
Gminy
- Zakup pojemników na
odpady, piasek, śmietników i
wiader – 92 591,00 zł –
GFOŚiGW

Gmina Gryfino:
- Zakup pojemników na
odchody zwierzęce oraz
selektywna zbiórka odpadów
na terenie miasta i gminy –
58 146,00 zł – Budżet Gminy

Gmina Gryfino:
- Zakup pojemników na sól i
piasek oraz selektywna
zbiórka odpadów –
40 010,00 zł – Budżet Gminy
- Wydatki inwestycyjne
dotyczące zakupu
pojemników do selektywnej
zbiórki tworzyw sztucznych
(PET) w kwocie – 19 984,00
zł – Budżet Gminy
Gmina Moryń:
- Udział w zakupie samochodu
do wywozu nieczystości oraz
zakup pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
Gmina Trzcińsko – Zdrój:
- Zakup pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych - WPI

2007 rok
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Nie zrealizowano
zadania

5

6
ZADANIA KOORDYNOWANE

7

Na lata 2004 – 2006 zaplanowano organizację i budowę systemu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji. Do dnia 31.12.2006 r. nie podjęto organizacji i budowy
systemu. Nie zostały zakupione pojemniki specjalistyczne do gromadzenia odpadów ulegających
biodegradacji. Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie odpady ulegające
biodegradacji winny być poddawane kompostowaniu w przydomowych kompostownikach na terenie
posesji jednorodzinnych.

Na terenie Powiatu nie wprowadzono zbiórki odpadów organicznych.
Nie zrealizowano zadania

Związek Gmin,
Burmistrzowie i
Wójtowie

4

Związek Gmin, Burmistrzowie i
Wójtowie. Przedsiębiorstwa
wywozowe

1.Opracowanie zasad
gromadzenia i odbioru
odpadów
organicznych z
poszczególnych źródeł

3

2.Budowa systemu zbiórki odpadów
organicznych z gospodarstw
domowych w rejonach zabudowy
wielorodzinnej – zakup niezbędnej
ilości pojemników

2
Organizacja systemu selektywnej zbiórki organicznych
odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów

1

2007 rok
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4

5

6

7

Nie zrealizowano zadania
Zadanie nie
zrealizowane

Związek Gmin, Burmistrzowie i
Wójtowie. Przedsiębiorstwa
utrzymania zieleni

Na terenie Powiatu nie wprowadzono zbiórki odpadów organicznych.

Firmy
wywozowe,
zarządzający

4.Budowa
systemu zbiórki
osadów z
oczyszczalni
ścieków

3.Budowa systemu zbiórki odpadów
organicznych, pochodzących z
pielęgnacji i utrzymania zieleni –
wyznaczenie miejsc czasowego ich
przetrzymania

3

Nie wybudowano systemu zbiórki osadów z oczyszczalni ścieków

Nie zrealizowano
zadania

Związek Gmin,
Burmistrzowie i
Wójtowie.

ZADANIA KOORDYNOWANE
1. Opracowanie
zasad
gromadzenia i
odbioru odpadów
niebezpiecznych

2

Organizacja systemu selektywnej zbiórki organicznych odpadów
komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów

1

W Regulaminach Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie nakreślono obowiązek odrębnego
gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Nie zbudowano zorganizowanego systemu selektywnego
zbierania odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Za zbieranie odpadów
niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości odpowiedzialni są przedsiębiorcy.
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Nie wykonano
zadania

Nie wykonano zadania

Związek Gmin,
Burmistrzowie i Wójtowie.

4
5

Związek Gmin,
Burmistrzowie i
Wójtowie.
Częściowo
zrealizowano zadanie

2.Wyznaczenie
lokalizacji oraz budowa
Punktów Gromadzenia
Odpadów
Niebezpiecznych

3

Związek Gmin,
Burmistrzowie i
Wójtowie.

3.Wyłonienie firmy
odpowiedzialnej za zbiórkę
odpadów niebezpiecznych –
rozpoczęcie zbiórki
odpadów niebezpiecznych

2

4.Opracowanie
programu
usuwania odpadów
zawierających
azbest

1

Organizacja systemu selektywnej zbiórki organicznych odpadów
komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów
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6
7

Na składowisku odpadów zorganizowano Punkt Przyjęcia Odpadów Niebezpiecznych obsługiwany
przez zarządcę składowiska, gdzie dostarczane są odpady niebezpieczne przez właścicieli
nieruchomości.

W związku z brakiem wprowadzenia zbiórki odpadów niebezpiecznych nie wyłoniono firmy
odpowiedzialnej za zbiórkę w/w odpadów.

Żadna Gmina nie opracowała „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.
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Zadanie zrealizowane

5

6
ZADANIA KOORDYNOWANE

7

Obowiązek selektywnego zbierania tej grupy odpadów nałożono na właścicieli nieruchomości i
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Powyższy obowiązek wynika z zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku.

Na składowisku odpadów utworzone został Punkt Przyjęcia Odpadów Wielkogabarytowych, gdzie
przyjmowane są odpady dostarczane przez przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości.

Zadanie częściowo zrealizowane

Związek Gmin, Burmistrzowie
i Wójtowie.

4

Związek Gmin, Burmistrzowie i Wójtowie,
przedsiębiorstwa wywozowe

1.Opracowanie zasad
gromadzenia i odbioru
odpadów wielkogabarytowych
z sektora budowlanego i
wraków pojazdów

3

2.Budowa systemu zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, z sektora budowlanego
i wraków pojazdów – wyznaczenie lokalizacji i
stworzenie gminnych punktów gromadzenia
odpadów nietypowych

2

Organizacja systemu selektywnej zbiórki organicznych odpadów
komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów

1

Na terenie Powiatu nie zorganizowano punktów zbiórki wraków pojazdów. W wyznaczonych
terminach przedsiębiorcy prowadzący zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gmin
przeprowadzają zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
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Nie zrealizowano
zadania

Zadanie realizowane

5

Zadanie realizowane
przez przedsiębiorców

Związek Gmin

Związek Gmin, Burmistrzowie
i Wójtowie., przedsiębiorstwa
wywozowe

4

Związek Gmin,
Burmistrzowie i
Wójtowie

1.Prowadzenie odzysku i
przetwarzania odpadów w
dotychczas istniejących
instalacjach

3

2.Budowa w
3.Podjęcie rozmów z
ramach ZZOUO
Organizacjami
Odzysku – możliwości sortowni odpadów
przekazywania do
odzysku zebranych

2

Organizacja systemu selektywnej zbiórki organicznych odpadów
komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów

1

6
ZADANIA KOORDYNOWANE
Na terenie Powiatu znajdują się następujące instalacje do odzysku odpadów:
1. „MASTAR” s.c. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych w Pniewie gm. Gryfino odzysk odpadów innych niż niebezpieczne (kod 150102 – opakowania z tworzyw
sztucznych) w ilości do 200 ton/rok.
2. Wytwórnia Wyrobów Betonowych „CHOJNA – BETON” w Chojnie - odzysk odpadów
innych niż niebezpieczne (kod 100102 - Popioły lotne z węgla), pochodzących z
Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie, w ilości do 600 ton/rok
3. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Materiałów
Budowlanych
„PROMAT” Klaus Kuźmiński w Gryfinie, gm. Gryfino - odzysk odpadów innych niż
niebezpieczne (kod 100102 - Popioły lotne z węgla) w ilości do 680 ton/rok jako
składnika do produkcji betonu w wytwórni betonu PROMAT zlokalizowanej w Gryfinie
przy ul. Łużyckiej 3D.

7

Na lata 2006 – 2008 zaplanowano budowę zaplecza technicznego segregacji odpadów komunalnych
w ramach działań Związku Gmin Dolnej Odry. Do chwili obecnej Związek nie podjął działań
zmierzających do budowy ponadminnego systemu gospodarki odpadami i infrastruktury odzysku
odpadów komunalnych. W tej sytuacji nie przystąpiono do budowy sortowni ani też do opracowania
dokumentacji technicznej.

Przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką odpadów pochodzących z segregacji mają podpisane
stosowne umowy z firmami na przekazanie w/w odpadów do odzysku.
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Nie zrealizowano
zadania

4.Budowa w ramach
ZZOUO kompostowni
lub instalacji
fermentacji
beztlenowej

5

Nie zrealizowano
zadania

Organizacja systemu selektywnej zbiórki
organicznych odpadów komunalnych
c.d.

4

Związek Gmin

3

Związek Gmin

2

5.Zapewnienie
możliwości
przerobu
odpadów
organicznych

1

Selektywna zbiórka odpadów c.d.
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6

7

Do chwili obecnej Związek nie podjął działań zmierzających do budowy ponadminnego systemu
gospodarki odpadami i infrastruktury odzysku odpadów komunalnych. W tej sytuacji nie przystąpiono
do budowy kompostowni ani instalacji fermentacji beztlenowej ani też do opracowania dokumentacji
technicznej.

Nie przystąpiono do zbiórki odpadów organicznych.

Związek Gmin

Nie zrealizowano
zadania

Do chwili obecnej Związek nie podjął działań zmierzających do budowy ponadminnego systemu
gospodarki odpadami i infrastruktury odzysku odpadów komunalnych.

Związek
Gmin,
Burmistrzo

Zadanie
realizowane

2.Likwidacja 1.Podjęcie rozmów
w sprawie
dzikich
pozyskania
wysypisk
terenów pod
budowę ZZOUO

Właściwe unieszkodliwianie
odpadów nie nadających się do
dalszego zagospodarowania

Unieszkodliwianie odpadów

ZADANIA KOORDYNOWANE

W większości Gmin na terenie Powiatu „dzikie” wysypiska są likwidowane na bieżąco lub w czasie
akcji „Sprzątanie ziemi”.
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5

6
Składowisko
odpadów
gm. Chojna
Kaliska

Zadanie realizowane

4
Związek Gmin, Burmistrzowie i Wójtowie, zarządcy składowisk

3

3.Eksploatacja istniejących składowisk odpadów – na
zasadach określonych w decyzjach starostwa

2
Właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadających się
do dalszego zagospodarowania c,d

Unieszkodliwianie odpadów c.d.

1

obręb

7

Składowisko
Odpadów
gm. Gryfino
Komunalnych Gryfino
- Wschód

Składowisko
odpadów
gm. Cedynia w m.
Lubiechów Górny

Składowisko
odpadów
gm. Trzcińsko-Zdrój
w m. Drzesz

Składowisko
odpadów
gm. Mieszkowie
w m. Kurzycko

Zezwolenie na
prowadzenie
działalności w
zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów

Starosta Gryfiński
17.11.2003 r.
Oś-7645/29-3/2003
do 31.10.2013 r.

Starosta Gryfiński
z dnia 09-10-2003
znak Oś-7645/173/2003
termin
obowiązywania
31-12-2012

Starosta Gryfiński
29.12.2003 r. ; Oś7645/38-2/2003
31.10.2013 r.

Starosta Gryfiński
29.12.2003 r. ;
Oś-7645/45-3/2003
19.01.2004 r.

Starosty
Gryfińskiego
z dnia
09.06.2003 r.
znak:Oś7643/10-3/03

Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
eksploatacji
składowiska

Starosta Gryfiński
decyzja z
dnia 31.12.2002 r.
Oś-7643/15-1/2002

Starosta Gryfiński
23.12.2002 r.
Oś -7643/14-01/2002

Starosta Gryfiński
z dnia 20.03.2002r.
Oś-7643/10-1/2002

Starosty
Gryfińskiego
z dnia
23.12.2002 r.
znak:Oś7643/13-1/02

Decyzja o
wykonaniu
przeglądu
ekologicznego

Starosta Gryfiński
decyzja z
dnia 26.02.2002r
znak
Oś-7643/31/2002

Starosta Gryfiński
1) z dnia 25-11-2002,
znak
Oś-7643/12-1/02
(uchylona)
2) 08- 01- 2004r,
znak
Oś-7643/124/2003/2004
Starosta Gryfiński
decyzja z
dnia 26.02.2002r
znak
Oś-7643/4-1/2002

Starosta Gryfiński
decyzja z dnia
15.06.2002 r.
znak
Oś-7643/21/2002

Starosta Gryfiński
z dnia 15.06.2002 r.
znak
Oś-7643/4-1/2002

Pozwolenie
zintegrowane

W trakcie realizacji

Złożony wniosek do
Wojewody
Zachodniopomorskie
go o wydanie
pozwolenia
zintegrowanego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Starosty
Gryfińskiego
z dnia
26.02.2002 r.
znak:
Oś-7643/71/2002
Nie dotyczy
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Związek Gmin, Burmistrzowie i Wójtowie,
zarządcy składowisk

Zadanie eralizowane
Zadanie realizowane

5

Burmistrzowie i Wójtowie

4

4.Zamknięcie i rekultywacja istniejących
składowisk – na zasadach określonych w
decyzjach starostwa

3

5.Podjęcie rozmów w
sprawie zapewnienia
miejsca do składowania
odpadów po zamknięciu
istniejących składowisk

2

Właściwe unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do
dalszego zagospodarowania c,d

Unieszkodliwianie odpadów c.d.

1

6
7
Składowiska odpadów zamknięte i przewidziane do rekultywacji:
4. Składowisko odpadów w Moryniu – Gmina Moryń – w trakcie rekultywacji
- Decyzja o zamknięciu składowiska – Decyzja Starosty Gryfińskiego z dnia
22.12.2003 r. znak:
Oś-7645/33-3/2003
- Rok zamknięcia składowiska – 31.12.2005 rok
5. Składowisko odpadów w Kunowie – Gmina Banie – w trakcie rekultywacji
- Decyzja o zamknięciu składowiska – Decyzja Starosty Gryfińskiego z dnia 22.12.2003 r. znak:
Oś-7645/32-3/2003
- Rok zamknięcia składowiska – 31.12.2005 rok
6. Składowisko odpadów w Dębogórze – Gmina Widuchowa – w trakcie rekultywacji
- Decyzja o zamknięciu składowiska – Decyzja Starosty Gryfińskiego z dnia 22.12.2003 r. znak:
Oś-7645/31-3/2003 zmieniona decyzją z dnia 10.04.2006 r. znak: OŚ.SŁ.7645-13/06
- Rok zamknięcia składowiska – 31.12.2005 rok
Składowisko odpadów po zakończeniu rekultywacji w tracie monitoringu:
1. Składowisko odpadów w Trzcińsku Zdroju – Gmina Trzcińsko Zdrój – w trakcie rekultywacji
- Decyzja o zamknięciu składowiska – Starosta Gryfiński z dnia 8.12.2003 r. Oś-7643/10-6/2003
- Rok zamknięcia składowiska – 24.12.2003 rok
Gminy wraz z Przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne z terenu gminy
podejmują decyzje o miejscu składowania wywożonych odpadów
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5

6
7
ZADANIA KOORDYNOWANE
Gminy podjęły działania edukacyjne społeczeństwa zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu
zbierania odpadów komunalnych. W tym celu:
-wydrukowano i przekazano mieszkańcom gminy broszurkę zawierającą Regulamin Utrzymania
Czystości i Porządku wraz z zasadami selektywnego gromadzenia odpadów;
-wydrukowano i przekazano mieszkańcom gminy ulotki reklamujące selektywne gromadzenie
odpadów komunalnych i zawierające informacje o korzyściach wynikających z selektywnego zbierania
odpadów oraz z odzysku odpadów.

Zadanie realizowane

4

Starosta, Burmistrzowie i Wójtowie, organizacje
pozarządowe

3

1.Szkolenia, wykłady, wyjazdy „techniczne” itp.

2

Prowadzenie edukacji wśród osób odpowiedzialnych za
planowanie i realizacje gospodarki odpadami na terenie

Edukacja ekologiczna

1

2007 rok
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1

2

3

4

5

Zadanie realizowane przez Powiat

Starosta, Burmistrzowie i Wójtowie, organizacje pozarządowe

1.Akcja ulotowa, wykłady, festyny itp.

Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród
mieszkańców

Edukacja ekologiczna c.d.

2004

6
ZADANIA KOORDYNOWANE
2005

1. Zespół Szkół Specjalnych w
Nowym Czarnowie
Zadanie: Las – naszym przyjacielem,
my przyjaciółmi lasu -3000 zł.
2. Dom Pomocy Społecznej w
Nowym Czarnowie
Zadanie: Pielęgnacja i uprawa roślin
– kontynuacja zadania:
ekologiczna ścieżka edukacyjnozdrowotna – 3000 zł.
3. Dom Dziecka Trzcińsko Zdrój
Zadanie: Przyjaciel przyrody – 3000
zł.
4. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Chojnie
Zadanie: Propagowanie edukacji
ekologicznej w szkole i w środowisku
Lokalnym – 17000 zł.
5. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Chojnie
Zadanie: Od nas zależy stan
środowiska – 17000 zł.
6. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Gryfinie
Zadanie: Woda źródłem życia –
uczymy się ją oszczędzać – 10000 zł.
7. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Mieszkowicach
Zadanie: Formy ochrony przyrody w
Polsce – 12000 zł.

Dom Dziecka w Binowie
Zadanie: Aktywność dziecka
dostosowana do zmian w przyrodzie
– 1996,88 zł.
2. Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju
Zadanie: Rowerem po przygody w
przyrody świat szeroki – 17020,19 zł.
3. Dom Pomocy Społecznej w
Nowym Czarnowie
Zadanie: Bukiety jesieni – 2449,64 zł.
4. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Gryfinie
Zadanie: Eko – klasa – 1999,00 zł.
5. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Chojnie
Zadanie: Od nas zależy stan
środowiska – 4677,00 zł.
6. Powiatowy Urząd Pracy w
Gryfinie
Zadanie: Z ekologią za pan brat, 327,99 zł.
7. Szkoła Podstawowa w Baniach
Zadanie: Organizacja konkursu
ekologicznego przez Szkołę
Podstawową w Baniach – 1600,00 zł.
Dla innych:
Liga Ochrony Przyrody w
Szczecinie
Zadanie: Edukacja ekologiczna oraz
propagowanie działań
Proekologicznych – 10000,00 zł.

7
2006
1. Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Chojnie
Zadanie: „multimedia – TABLICA
INTERAKTYWNA – narzędziem
ekologii” – 18000,00 zł.
2. Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju
Zadanie: „ZDROWO, AKTYWNIE –
EKOLOGICZNIE” – 5700,00 zł.
3. Dom Pomocy Społecznej w
Nowym Czarnowie
Zadanie: „Ekologiczna ja” – 4000,00
zł.
4. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Gryfinie
Zadanie: „Biologiczne badanie wód” –
8000,00 zł.
5. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Chojnie
Zdanie: Ziemia jest tylko jedna –
4000,00 zł.
6. Liga Ochrony Przyrody
Zadanie: Edukacja ekologiczna oraz
propagowanie działań
Ekologicznych – 5000,00 zł.
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3. PODSUMOWANIE
Niniejsze Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu Gryfińskiego zostało
opracowane w grudniu 2007 roku na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie w związku z
wymaganiami ustawy o odpadach w zakresie sprawozdawczości (art.14 ust.13) a w szczególności
ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 175/05 poz.1458). Okres sprawozdawczy obejmuje lata 2004 i 2006. Analiza zmian norm
prawnych jest natomiast ograniczona do okresu od uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami do 31
grudnia 2006 r.
Celem sprawozdania z realizacji planu jest określenie stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu,
ocena realizacji zadań i osiągnięcia celów przyjętych do realizacji w Planie Gospodarki Odpadami.
Analizując realizację planu na stopniu Powiatu należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze
wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed
szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminny i podmioty gospodarcze.
Zadania Starostwa Powiatowego mają charakter głównie decyzyjny i wynikają m.in. z ustaw: „Prawo
ochrony środowiska” (Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902 – tekst jednolity z póź. zm.), Prawo wodne (Dz.U.
2005 Nr 239 poz. 2019 – tekst jednolity z póź. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 – tekst jednolity z późn. zm.).
Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego należy m.in.:
1. w zakresie gospodarki odpadami:
-

-

prowadzenie spraw związanych z planami gospodarki odpadami,
prowadzenie spraw związanych z odpadami z wypadków,
wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
przyjmowanie informacji o wywarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami,
wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów oraz w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów i prowadzących działalność w zakresie transportu
odpadów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
zatwierdzanie lub odmawianie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

2. w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu:
-

współpraca Wydziału z jednostkami organizacyjnymi Powiatu dotycząca zadań z zakresu tzw.
edukacji ekologicznej realizowanej ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
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3. Monitoring Planu Gospodarki Odpadami
W procesie wdrażania Planu ważna jest kontrola przebiegu jego procesu oraz ocena stopnia realizacji
zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów.
Wyznaczony monitoring w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego zakładał jego
realizację w następujących zakresach:
- monitoring środowiska
- monitoring planu
- monitoring odczuć społecznych.
Monitoring środowiska

Zakładane działania

Realizacja działań

Kontrola środowiska poprzez dostarczanie
informacji o efektach wszystkich działań z
zakresu gospodarki odpadami.
Miernikiem osiągnięcia efektów ekologicznych są
wielkości w ramach istniejących systemów
kontroli i monitoringu

Dla powiatu gryfińskiego jest prowadzona aktualnie
ewidencja wytwarzanych odpadów, opracowywana na
bazie ewidencji prowadzonej przez marszałka
województwa zachodniopomorskiego – „Wojewódzki
System Odpadowy”.
System kontroli i monitorowania jest zadaniem
należącym do WIOŚ w Szczecinie, który kontroluje
zasad przestrzegania przepisów o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych oraz kontroluje
przestrzegania przepisów o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej.

Monitoring planu
Zakładane działania
Wskaźnikiem planu jest monitorowanie realizacji
poszczególnych zadań na podstawie zestawienia
planu działań przewidzianych do realizacji z
postępem ich wdrożenia

Realizacja działań
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla powiatu gorlickiego zostało opracowane w 2007 roku
w związku z wymaganiami ustawy o odpadach w
zakresie sprawozdawczości oraz w oparciu o wytyczne
oraz wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu
gospodarki odpadami.
Celem sprawozdania z realizacji planu jest określenie
stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu, ocena
realizacji zadań i osiągnięcia celów przyjętych do
realizacji w Planie Gospodarki Odpadami oraz
przedstawienie rekomendacji względem działań
zmierzających do dostosowania systemu gospodarki
odpadami na terenie powiatu do obowiązujących
standardów prawnych.
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Monitoring odczuć społecznych
Zakładane działania
Monitoring opracowywany na podstawie badań
opinii społecznej i specjalistycznych opracowań
służących jakościowej ocenie udziału
społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy
stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez
społeczeństwo efektów Programu, między innymi
przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do
powiatowych władz środowiska

Realizacja działań
Każdy dokument zanim zostanie wydana decyzja
środowiskowa poddawany jest konsultacjom
społecznym – poprzez zamieszczenie go na stronie
internetowej starostwa. Zarówno osoby fizyczne jak i
podmioty gospodarcze mogą wnosić swoje uwagi.
Do starostwa mogą być zgłaszane również wnioski o
interwencje związane z zanieczyszczaniem środowiska.
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Monitorowanie założonych efektów ekologicznych
W wyniku realizacji wyznaczonych dla powiatu gryfińskiego celów ekologicznych zakładano uzyskanie następujących celów
ekologicznych.
Zakładane działania
Zmiana profilu produkcji –
zmniejszenie odpadowości
i materiałochłonności

Likwidacja dzikich
wysypisk śmieci

Wprowadzenie
selektywnej zbiórki
odpadów

Zakładany efekt
Bezpośredni
Pośredni
- zmniejszenie ilości
- zmniejszenie zapotrzebowania na
wytwarzanych odpadów
instalacje do przerobu, wykorzystania
- zmniejszenie
i unieszkodliwiania odpadów
zapotrzebowania na nośniki
- zmniejszenie zapotrzebowania
energii
miejsca pod instalacje do
unieszkodliwiania odpadów
(składowiska)
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
Poprawa estetyki powiatu
- zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia
ludzi
- zmniejszenie zagrożenia dla rozwoju
fauny i flory
- zmniejszenie potencjalnych
zanieczyszczeń wód podziemnych i
powierzchniowych

- zmniejszenie ilości odpadów
trafiających na składowiska
- pozyskiwanie czystych
surowców do przeróbki
- zmniejszenie liczby dzikich
wysypisk śmieci

- zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia
ludzi
- ochrona terenu – zmniejszenie
zapotrzebowania na teren pod
składowiska
- poprawa estetyki powiatu
- zwiększenie zatrudnienia

Realizacja działań
Każdy zakład prowadzący działalność
gospodarczą, w wyniku której powstają
odpady jest obowiązany do uzyskania od
starosty bądź wojewody decyzji
zatwierdzającej prawidłową gospodarkę
odpadami i dotyczy to także sposobu
składowania i ich magazynowania.
W niektórych gminach należących do powiatu
gryfińskiego likwidowano „dzikie” wysypiska
śmieci i tak:
- Miasto i gmina Cedynia oraz Moryń –
przeprowadziła likwidację nielegalnych wysypisk
w ramach akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie
Świata”
- Miasto i gmina Gryfino, Mieszkowice oraz gmina
Widuchowa – na bieżąco przeprowadzają
likwidację „dzikich” wysypisk
- Gmina Banie przeprowadziła likwidację dzikiego
wysypiska w m. Swobnica
Segregacja odpadów dokonywana jest na
składowiskach odpadów. Wyłączone ze
strumienia odpadów komunalnych frakcje
opakowaniowe ze szkła i tworzyw sztucznych
magazynowane są w boksach. Odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddawane
są zagęszczeniu na prasie belującej
zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów.
Na lata 2004 – 2008 zaplanowano organizację i
budowę systemu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji w rejonach zabudowy
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wielorodzinnej. W tym celu zaplanowano zakup
niezbędnej ilości pojemników do gromadzenia
odpadów. Do chwili obecnej nie zakupiono
pojemników.
Na lata 2004 – 2008 zaplanowano budowę i
wdrożenie systemu zbierania komunalnych
odpadów wielkogabarytowych. Obowiązek
selektywnego zbierania tej grupy odpadów
nałożono na właścicieli nieruchomości i
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Powyższy obowiązek wynika z
zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i
Porządku.
W Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku
na właścicieli nieruchomości nałożono
obowiązek gromadzenia odpadów
pochodzących z budów i remontów w
odrębnych pojemnikach. Za odbiór i
zagospodarowanie odpadów odpowiedzialni są
przedsiębiorcy. W tej sytuacji odstąpiono od
budowy zaplanowanego za lata 2004 – 2008
systemu zbierania odpadów budowlanych.
Na lata 2004 – 2008 zaplanowano opracowanie
zasad zbierania odpadów niebezpiecznych
zawartych w strumieniu odpadów
komunalnych oraz wdrożenie systemu
zbierania tej grupy odpadów. Do końca okresu
sprawozdawczego w Regulaminie Utrzymania
Czystości i Porządku w Gminie nakreślono
obowiązek odrębnego gromadzenia odpadów
niebezpiecznych. Nie zbudowano
zorganizowanego systemu selektywnego
zbierania odpadów niebezpiecznych zawartych
w odpadach komunalnych. Aktualnie w gminach
funkcjonuje system zbierania zużytych
akumulatorów przez firmy i sklepy posiadające
zezwolenia na zbieranie tego rodzaju odpadów.
Na lata 2006 – 2008 zaplanowano budowę
zaplecza technicznego segregacji odpadów
2007 rok
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Przerób odpadów

- wydłużenie czasu
eksploatacji istniejących i
projektowanych składowisk
- produkcja wyrobów z
odpadów np. kompostu

- zmniejszenie materiałochłonności i
energochłonności produkcji
- wykorzystanie kompostu do
pielęgnacji terenów zielonych

komunalnych w ramach działań Związku Gmin
Dolnej Odry. Do chwili obecnej Związek nie podjął
działań zmierzających do budowy ponadminnego
systemu gospodarki odpadami i infrastruktury
odzysku odpadów komunalnych. W tej sytuacji
nie przystąpiono do budowy sortowni ani też do
opracowania dokumentacji technicznej.
Na lata 2004 – 2008 zaplanowano organizację i
budowę systemu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji w rejonach zabudowy
wielorodzinnej. W tym celu zaplanowano zakup
niezbędnej ilości pojemników do gromadzenia
odpadów. Do dnia 31.12.2006 r. nie podjęto
organizacji i budowy systemu. Nie zostały
zakupione pojemniki specjalistyczne do
gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji.
W „Planach Gospodarki Odpadami dla Miast i
Gmin ………..” założono, że system
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji zostanie zbudowany w
czasie, gdy zaistnieje możliwość przetworzenia
tego rodzaju odpadów. Ponieważ do chwili
obecnej nie została zbudowana instalacja do
odzysku odpadów ulegających biodegradacji
Gmina nie podjęła działań zmierzających do
budowy systemu zbierania tego rodzaju odpadów.
Zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania
czystości i Porządku w Gminie oraz określonymi
wymaganiami, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości Rada Miasta,
Burmistrzowie i Wójtowie zobowiązali
przedsiębiorców do zmniejszenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji zgodnie z ustalonymi limitami w
Planie Gospodarki Odpadami dla Miast i Gmin.
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Prowadzenie akcji
edukacyjnej

- unikanie powstawania
odpadów
- właściwe postępowanie z
odpadami

- ochrona środowiska
- wzrost świadomości ekologicznej

Powiat w 2004 przekazał ogólne informacje o
zasadach funkcjonowania powiatowego
systemu gospodarki odpadami – druki ulotek
informacyjnych przekazane do szkół.
W okresie sprawozdawczym Gminy podjęły
działania edukacyjne społeczeństwa
zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu
zbierania odpadów komunalnych. W tym celu:
• wydrukowano i przekazano mieszkańcom gminy
broszurkę zawierającą Regulamin
Utrzymania Czystości i Porządku wraz z
zasadami selektywnego gromadzenia odpadów;
• wydrukowano i przekazano mieszkańcom gminy
ulotki reklamujące selektywne gromadzenie
odpadów komunalnych i zawierające informacje o
korzyściach wynikających z selektywnego
zbierania odpadów oraz z odzysku odpadów.
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