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UCHWALA Nr 89/2011
Zarz^du Powiatu w Piotrkowie Trybunalskini
/. dnia 12 lipca 2011 roku

w sprawie przyj^cia ,,Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarkl Odpadami
dlaGminy Rozpr/.a /a okres 2009- 2010"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13. art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzajdzie
powiatowvm (tekst jednoliLy Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), art. 14. ust. 13, pkL 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 201 Or. Nr 185, poz. 1243).

Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Przyjmuje SIQ ,.Sprawozdanit; z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
gminy Rozprza za okres 2009-2010 ".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sic^ Staroscie Powiatu Piotrkowskiego.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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1. Wprowadzenie

1.2. Cel oraz podstawa prawna przygotowania sprawozdania
Celem opracowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki Odpadami dla
Gminy Rozprza jest porownanie dziateri podejmowanych w zakresie gospodarki odpadamt w
okresie ..wyjsciowym" - 31 grudnia 2008 roku - do tych, ktore byly podejmowane w latach
2009 - 2010. W sprawozdaniu nalezy przedstawic poste.py w realizacji kazdego z zadah
zapisanego w gminnym planie gospodarki odpadami lub wyjasnic powody zaniechania
dziateri lub ewentualnych opoznieri.
Porownanie aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi do tych, ktore byty
zapisane w planie powinno dac odpowiedz na pytanie: ,,w jakim stopniu udato si?
zrealizowac przedsi^wzi^cia zapisane w planie?".
Obowi^zek sporzadzania co dwa lata sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
wynika z art. 14 ust. 12 b i 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U.
2010 nr 185 poz. 1243).
1.3. Organy, ktorym sprawozdanie zostanie przedlozone
Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Rozprza Wqjt
Rozprzy (organ wykonawczy) przedkiada Radzie Gminy oraz ZarzajJowi Powiatu.
1.4. Uchwata Rady Gminy wsprawie przyj^cia Planu Gospodarki Odpadami
Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rozprza zostat przyj§ty UchwaJa^ Nr
IV/24/05 rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyj^cia Planu
Gospodarki

Odpadami dla Gminy Rozprza. Aktualizacja dokumentu zostata przyj^ta

Uchwala^ Nr XXXVIII/34/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie
uchwalenia Programu ochrony Srodowiska i Planu Gospodarki Odpadamt dla Gminy
Rozprza na lata 2010 - 2013.
2. Krotka charakterystyka Gminy Rozprza
Gmina Rozprza potozona jest w wojewodztwie Jodzkim w powiecie piotrkowskim. Graniczy z
gminami:
od zachodu: Wola Krzysztoporska,

3

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w gminie Rozprza
zaokres2009-2010

od pdJnocy: Piotrkow Trybunalski,
od wschodu: Sulejow,
od potudnia: R^czno, teki Szlacheckie i Gorzkowice.
Obszar gminy wynosi 163 km2. Liczba mieszkahcow wynosi 12215 osob, z czego 6262 osob
to kobiety, zas 5953 osob to mezczyzni (stan na dzieh 30.12.2010 r.}- Gestosc zaiudnienia
na 1 km2 wynosita 74 osoby. Udziat ludnosci w wieku 0 - 18 lat wynosil 23,3%, zas w wieku
19-65 lat 60,1%.
Podstawowct dziedzina gospodarki gminy Rozprza jest rolnictwo. Uzytki rolne zajmuja^
ogotem powierzchnie. 10704 ha, w tym grunty ome: 8796 ha, sady: 52 ha, ta_ki 1528 ha,
pastwiska 328 ha (wg Rocznika Statystycznego Woj. Lodzkiego 2002). Lasy grunty lesne
stanowia, 4243 ha gminy, pozostate grunty i nieuzytki stanowia^ 1303 ha.
Na terenie gminy funkcjonuje dobrze rozwiniety system placowek oswiatowych, sa, dwa
gimnazja, 6 szkol podstawowych i dwa przedszkola. Najwiekszym obiektem szkolnym jest
nowo wybudowane, nowoczesne Gimnazjum w Rozprzy. W gminie 53.2 Osrodki Zdrowia, 4
apteki, 16jednostek OSP. W2009 r. oddano do uzytku nowe przedszkole w Rozprzy.
3. Zatozenia przyjfte do realizacji zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki
Odpadami
Gtownymt zatozeniami przyjetymi do realizacji byty:
•

Obj^cie wszystkich mieszkahcow odbiorem odpadow komunalnych,

•

Rozszerzenie selektywnej zbiorki odpadow komunalnych,

•

Propagowanie i wdrazanie selektywnej zbiorki odpadow ulegaja^cych biodegradacji,

•

Opracowanie inwentaryzacji i Programu usuwania z terenu gminy azbestu i wyrobow
zawierajqcych azbest,

•

Wprowadzenie selektywnej zbiorki

odpadow

niebezpiecznych,

budowlanych i

wielkogabarytowych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadow komunalnych,
Opracowanie inwentaryzacji i harmonogramu usuwania i dekontaminacji urzajdzeh
zawierajqcych PCB z terenu gminy Rozprza,
Likwidacja ,,dzikich" sktadowisk odpadow,
Prowadzenie racjonalnej i efektywnej edukacji ekologicznej wsrod mieszkancow
gminy Rozprza.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w gminie Rozprza
za okres 2009-2010

4. Stan wyjsciowy gospodarki odpadami w gminie Rozprza

Za stan wyjsciowy analizy uj?tej w sprawozdaniu posluzyly informacje wedlug stanu na
dzieh 31 grudnia 2008 roku:
•

Podstawowe

2
3
4
5

6

monitoringu

OPISWSKAZNIKOW

LP.
1

wskazniki

stanu

odpadami

zmieniaty

si?

2004 R.

2006 R.

2008 R.

473 Mg

521, 4 Mg

979,0 Mg

35%

40%

70,1 %

0,03

0,04

0,08

99

99

99

0

0

0

Tworzywa sztuczne

5,8

11,8

22,7

Papier i tektura

2,3

4,6

9,6

Szkto

23,1

46

74,6

Razem

31,20

62,40

106,90

llosc zebranych niesegregowanych
odpadow komunalnych
Liczba mieszartcdw objetych
zorganizowana^zbi6rka_ odpadow
komunalnych
llosc zebranych odpadow komunalnych
na 1 mieszkahca na rok w Mg
Udziaf odpadow z sektora komunalnego
sktadowanych na skladowisku [%]
llosc odpadow ulegaja_cych
biodegradacji zebranych od
mieszkaricow pminy

Hose
zebranych
selektywnie
surowcow
wtornych

gospodarki

Reasumujac stwierdzic nalezy, ze gmina Rozprza jak inne posiada mocne i sJabe strony
realizacji Planu Gospodarki Odpadami. Jedna.z najmocniejszych stron jest prowadzenie
akcji edukacyjnej oraz prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow wysegregowanych ze
strumienia komunalnego (szklo, papier i tworzywa sztuczne).
Natomiast stebsza^ strong gmtny byt brak zorganizowanego systemu zbiorki odpadow
niebezpiecznych,

wielkogabarytowych

oraz

zuzytego

sprzetu

elektrycznego

i

elektronicznego - stworzenie tzw. Gminnego Punktu Zbiorki Odpadow Niebezpiecznych.
Punkt stworzono w 2008r. na terenie ZGK Gminy Rozprza przy ul. Sportowej 7 w
Rozprzy.
Znaczny post^p zostal dokonany w dziedzinie segregacji odpadow komunalnych z grupy
opakowaniowych. Zwi^kszona ilosc zakupionych pojemnikow i rozmieszczenie ich
doprowadzity do widocznego wzrostu ilosci wyselekcjonowanych odpadow.
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•

Prowadzenie edukacji ekologicznej wsrod mieszkahcdw gminy sprawtfo, iz zaczeji oni
wprowadzac

segregacje.

odpadow

ulegajacych

biodegradacji

na

wlasnych,

przydomowych kompostownikach.
•

Nie osiajgni^to

obj^cia

100 %

mieszkahcow

zorganizowana_ zbiorka, odpadow

komunalnych.
•

Gmina Rozprza posiada uchwalony Regulamin utrzymania czystosci i porza^dku w
gminie. ZostaJ on przyj^ty uchwaJa, nr XLV/296/06 Rady Gminy Rozprza z dnia 28
czerwca 2006 r.

•

Gmina posiada Program usuwania azbestu i wyrobow zawieraja^cych azbest dla Gminy
Rozprza przyje.ty Uchwata^ Nr 68/08 Rady Gminy z dnia 29.10.2008 r.

•

Nie przeprowadzono zaplanowanej w Planie Gospodarki Odpadami inwentaryzacji PCB.

•

Nie prowadzono zbiorki odpadow wielkogabarytowych, niebezpiecznych, budowlanych.

•

Na terenie gminy funkcjonuje jedna instalacja gospodarowania odpadami - sktadowisko
odpadow innych niz niebezpieczne i oboj§tne w Lochyhsku (w niniejszym sprawozdaniu
przedstawiono charakterystykf sktedowiska wg aktualnego stanu tj. na koniec 2010 roku
-zata^cznik 1)
5. Realizacja zadah uj^tych w Planie Gospodarki Odpadami w latach 2009-2010

Cz§sc zadan priorytetowych okreslonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami jest
sukcesywnie realizowanych.
Swiadczy to o zaangazowaniu gminy w popraw? prawidtowego funkcjonowania systemu
odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych.
Szczegotowy opis realizacji zadah w okresie obj^tym sprawozdaniem, a wi^c lata 2009 2010 zostat przedstawiony w tabeli stanowiqcej zalqcznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Przy czym dodatkowo wykaz rozstawionych pojemnikow do selektywnej zbiorki odpadow
przedstawiono w zatqczniku 3, natomiast ilosc umow podpisanych przez firmy posiadajace
zezwolenie na zbieranie odpadow w zal^czniku 4.
6. Rodzaj i Nose odpadow komunalnych poddawanych poszczegolnym procesom
unieszkodliwiania i odzysku
W latach 2009 - 2010 na terenie gminy Rozprza odpady zbierane byty od mieszkahcow
przez:
•

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza

•

P.H.U. JUKO Jerzy Szczukocki w Piotrkowie Trybunalskim

•

Zaklad Uslug Komunalnych HAK Stanistaw Burczyhski w Piotrkowie Trybunalskim
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Tabela 1.

Rodzaje i ilosci zebranych odpadow na terenie gminy Rozprza
Nose odpadow [Mg]

Lp-

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

1

1501 01

2

2009 r.

2010r.

Opakowania z papieru u tektury

1,1

0

1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

28,6

38,0

3

1501 07

Opakowania ze szkla

86,5

88,8

4

200301

Niesegregowane odpady komunalne

515

514

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

0

1,176

631,2

641,976

5

Razem:
Analizuja^c ilosci zebranych odpadow stwierdza si?, ze:

1. w 2009 roku w ogolnej ilosci zebranych odpadow surowce wtorne stanowity 19,2%,
2. w 2010 roku w ogolnej ilosci zebranych odpadow surowce wtorne stanowity 19,9 %.
Tabela 2.

Rodzaje i ilosci odpadow zebranych w wyniku selektywnej zbiorki na terenie
gminy Rozprza

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

1

1501 01

2
3

Hose odpadow [Mg]
2009r.

201 Or.

Opakowania z papieru u tektury

1,1

0

1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

28,6

38,0

1501 07

Opakowania ze szkla

86,5

88,8

Zuzyty sprzet elektryczny t elektroniczny

0

1,176

124,4

127,98

4

Razem:

Odpady zebrane w wyniku selektywnej zbiorki w calosci przekazane sa_ do odzysku.
Tabela 3.

Rodzaje i ilosci odpadow poddanych odzyskowi z terenu gminy Rozprza

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

1

1501 01

2
3
4

Hose odpadow [Mg]
2009r.

201 Or.

Opakowania z papieru u tektury

1,1

0

1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

28,6

38,0

1501 07

Opakowania ze szMa

86,5

88,8

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

0

1,176
127,98

Razem:

124,4

Odpady poddawane odzyskowi stanowity 19,2 % w 2009 roku i 19,9 % w 2010 roku wsrod
ogolnej iiosci odpadow o charakterze komunalnym zebranych z terenu gminy Rozprza.
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Wiefkosci podane w tabelach powyzej swiadcza^ o prawidJowo funkcjonuja^cyrn systemic
pojemnikowym oraz o tym, ze jest coraz wi^ksza swiadomosc mieszkaricow, co do
celowosci prowadzenia segregacji odpadow.

Tabela 4.

Rodzaje i ilosci odpadow poddanych unieszkodliwianiu

z terenu gminy

Rozprza
Nose odpadow [Mg]
2009r.
2010r.

Lp-

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

1

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne
Razem:

515

514

515

514

Odpady poddawane unieszkodliwianiu stanowHy 80,8 % w 2009 roku i 80,1 % w 2010 roku
wsrod ogolnej ilosci odpadow o charakterze komunafnym zebranych z terenu gminy
Rozprza. Do unieszkodliwiania przekazywane sa, wszystkie niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne zebrane od mieszkancow.
Odpady zebrane przez ZGK Gminy Rozprza unieszkodliwiane sa^ na terenie sWadowiska
odpadow w tochyrisku (charakterystyke^ sWadowiska zamieszczono w zalajczniku 1).
Pozostate podmioty zbierajXce niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazuja^
je do unieszkodliwiania na sktedowiska:
'

'

1. odpadow innych niz niebezpieczne i oboj^tne w Ka^siu, ' 3 \.
2. odpadow innych niz niebezpieczne i oboj^tne we Frankach. (

"•

.

3

"""

.- " ' '
t

.

"

7. Analiza zadah przyj^tych w Planie do faktycznie zrealizowanych
Ogolnie gmina sukcesywnie wywia^zuje si§ z natozonych na nia^ w PGO zadan
priorytetowych.
Wzrost

efektywnosci

podejmowanych

dzialan

widac

na

przedstawionych

ponizej

podstawowych wskaznikach monitoringu:
LP.
1
2
3
4

5

OPIS WSKAZNIKOW

Nose zebranych niesegregowanych
odpadow komunalnych [Mg]
Liczba mieszahcow obj^tych
zorganizowan^zbiork^ odpadow
komunalnvch
Hose zebranych odpadow komunalnych
na 1 mieszkahca na rok [Mg]
Udzia! odpadow z sektora komunalnego
skladowanych na sktadowisku [%]
I lose odpadow ulegaja^cych
biodegradacji zebranych od
mieszkancow qmtnv

ROK
2004

ROK
2006

ROK
2008

ROK
2010

473

521,4

979,0

514

35%

40%

70,1 %

78,3 %

0,03

0,04

0,08

0,04

99

99

99

99

0

0

0

0
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llosc usunietych wyrobow
zawierajqcych azbesi [m2]

7

llosczebranych
selektywnie
surowcow
wtornych

[wgj

Tworzywa sztuczne

5,8

11,8

Papier i tektura

2,3

22,7

4,6

9,6

0

Szkto

23,1

46

74,6

88,8

ZSEiE

-

-

-

1,176

Razem

31,20

62,40

106,90

127,98

38,0

Objasnienia:
ZSEiE - zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny

Nastapil wzrost

ilosci

nieruchomosci

obj^tych systematycznym

odbiorem odpadow

komunalnych zmieszanych; osia^ni^to poziom 78,3 %.
Prawidtowo funkcjonuje system pojemnikowy w tzw. gniazdach (punkty ustawienia kompletu
pojemnikow - na papier i tekture., szkto, tworzywa sztuczne - na selektywna,zbiork§).
Udostepniono zbiork^ odpadow wielkogabarytowych systemem objazdowynr natomiast
zbiork? odpadow niebezpiecznych (m.in. baterie i zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny)
prowadzono w Gminnym Punkcie Zbiorki Odpadow zlokalizowanym na terenie ZGK Gminy
Rozprza.
Nadal nie obj§to wszystkich mieszkancow zorganizowana_ zbiorka^ odpadow komunalnych.
Spowodowane to byto przede wszystkim brakiem odpowiednich przepisow moga_cych
Hwp*yna_c"

na mieszkahcow, aby podpisali stosowne umowy i faktycznie przekazywali

wytworzone przez siebie odpady do finn zajmuja^cych si§ ich odbiorem.
Zgodnie z zapisami KPGO i Regulaminu utrzymania czystosci i porza_dku na terenie Gminy
Rozprza podmioty uprawnione, sa^ zobowia_zane w kolejnych latach wyselekcjonowac
sposrod odpadow komunalnych w przeliczeniu na jedna osobe. obsfugiwana, i poddac
odzyskowi oraz recyklingowi ilosci odpadow okreslone w poziomach selekcji ustalonych w
Planie Gospodarki Odpadami.
W zwia_zku ze zmiana_ art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystosci i porza^dku Rada Gminy
Rozprza wydata Uchwale^ nr XXX/51/09 z dnia 28 wrzesnia 2009 roku, w ktorym okreslila
wymagania jakie musza, spelnic przedsi^biorcy ubiegajapy si^ o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie

odbioru odpadow komunalnych od wtascicieli

nieruchomosci, oprozniania zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczystosci ciektych.
8. Ocena sposobow i zrodel finansowania zaplanowanych przedsi^wzi^c
Dodatkowym wskaznikiem realizacji Planu Gospodarki Odpadami sa_ wydatki ponoszone
przez Gmin§ na zadania i dzialania z zakresu gospodarki odpadami.
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Koszty poniesione na inwestycje i dzialania w latach 2009 - 2010:
•

obstuga wysypiska wtochyrisku - 68 237,01 zl

utrzymanie ulic i placow - Rynek w Rozprzy - 58 232,18 z\z w^drowny o charakterze ekologicz
oproznianie koszy parkowych - 6 209,88 zl
•

selektywna zbiorka - 54 082,08 zf
sprzajanie terenu Grniny - 7 336,00 zt
akcja sprza^tanie swiata - 2894,10

Zatem Iqcznie na dziatania z zakresu gospodarki odpadami w latach 2009 - 2010 wydano
kwote 199491,2521.
Podczas realizacji gminnego Planu Gospodarki Odpadami wyst^pujX koszty inwestycyjne i
koszty eksploatacyjne.
Koszty inwestycyjne moga, by6 pokrywane z nastepuiacych zrodeJ:
•

Optaty odbiorcow ustug - stanowia^ dose pewne zrodto srodkow finansowania pod
warunkiem, ze ich poziom pozwala na pokrycie catosci kosztow eksploatacyjnych i
inwestycyjnych w skali roku,

•

Srodki wtasne budzetu gminy - jest to najtariszy, bo bezzwrotny, dotacyjny srodek
finansowy. Konieczne jest uwzgl^dnienie tego typu wydatkow w budzetach gmin, co
powoduje, ze wydatki takie muszcj. bye odpowiednio wczesniej planowane,

•

Dotacje ze zrodel zewn^trznych - dotacje ze zrodd krajowych, glownie z narodowego i
-wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska. Dotacje ze zrodel krajowych maja^
znaczenie marginalne,

•

Pozyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - sat podstawowym zrodtem
srodkow na inwestycje w dziedzinie ochrony srodowiska w warunkach polskich.
Pozyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz na
zblizonych zasadach fundusze wojew6dzkie. Przedsiewzie.cia finansowane przez
Narodowy Fundusz musza. spelniac nast^puja^ce kryteria:
Zgodnosc z Polityka, Ekologiczna, Pahstwa,
Efektywnosci ekologicznej,
Uwarunkowari technicznych i jakosciowych,
Zasi^gu oddziatywania,
Wymogow formalnych.

Samorza^dy terytorialne moga, uzyskiwac pozyczki na pokrycie 70% zadah. Znaczna cze.sc
pozyczki moze zostac umorzona po zreaiizowaniu inwestycji w planowanym terminie.
Najnizsze mozliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 % kredytu refinansowego.
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Preferencyjne kredyty, bez mozliwosci umorzeh, oferuje Bank Ochrony Srodowiska. Dla
gmin kredyty przyznawane sa^na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres sptaty do
4 lat. W obu instytucjach finansowych odsetki sa^pJatne od momentu uruchomienia kredytu.
Pozyczki i preferencyjne kredyty sa, zazwyczaj udzielane na okres kilkuletni. Powoduje to
znaczne skumulowanie kosztow finansowych obstugi zadluzenia, skutkuja_ce znaczn^
podwyzka. cen uskig, (jezeli koszty finansowe sa, ich elementem) lub duzymi wydatkami z
budzetu gminy.
•

Komercyjne kredyty bankowe - ze wzgl^du na duze koszty finansowe zwiazane z
oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny bye brane pod uwage., jako
podstawowe zrodla finansowania inwestycji, lecz jako uzupetnienie srodkow z pozyczek
preferencyjnych. Samorzady sa_ obecnie postrzegane przez banki, jako interesujapy i
wiarygodni klienci, dlatego dost^p do kredytowjest coraz tatwiejszy.

•

Emisje obligacji komunalnych - emisja papierow wartosciowych jest jeszcze jednym
sposobem zadtuzenia w celu pozyskania kapitalu. Obligacje moga. bye emitowane w
przypadku, jezeli daja^szans? pozyskania srodkow taniej niz kredyty bankowe, a pozyczki
preferencyjne nie sa^mozliwe do pozyskania,

•

Udzial kapitatowy

lub akcyjny -

polega na obj^ciu

udziatow finansowych w

przedsi$wzi§ciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorow
instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).
Koszty eksploatacvine - Podstawowym zrodlem przychodow sa^ optaty za wywoz odpadow i
opiaty za ich przyje.cie do sktadowania badz unieszkodliwiania. Uzupelniaja,cymi zrodtami
przychodow sa, wp4ywy z tytutu sprzedazy:
materialow z selektywnego zbierania,
Coraz cz^sciej za przychody uwaza si^ rowniez unikni^cie kosztow transportu, skladowania
lub przerobu odpadow w efekcie dziaJah zwiqzanych z minimalizacja^ i unikaniem
powstawania odpadow (akcje edukacyjne).
Prawidtowo przyj^ta i stosowana cena usuwania i skJadowania odpadow powinna
uwzgl^dniac:
pokrycie catosci kosztow

zwiazanych z biezqca^, technologiczna, i organizacyjn^

eksploatacja^elementow gospodarki odpadami,
pokrycie kosztow finansowych inwestycji jako zwrot zobowiazah zaciajgni§tych przy
realizacji inwestycji (sptata odsetek, rat kapitatowych, wykup obligacji),
zysk przedsi^biorstw realizuja^cych uslugi.
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9. Podsumowanie
Podsumowujac okres obejmujqcy lata 2009 - 2010 w zakresie dziateri zmierzaj^cych do
poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Rozprza stwierdzic nalezy, ze:
1.

wykonano bqdz kontynuowano:
obsJuge mieszkancow w zakresie odbioru odpadow komunalnych oraz selektywnej
zbiorki odpadow: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szklo.
obsluge Gminnego Punktu Zbiorki Odpadow.
dziatania z zakresu edukacji ekologicznej.

2. nie zrealizowano:
objecia umowami na odbior odpadow komunalnych 100% mieszkancow.
opracowania inwentaryzacji i harmonogramu usuwania i dekontaminacji urza^dzen
zawieraja^cych PCB z terenu Gminy.
wdrozenia sysiemu zbiorki odpadow remontowo-budowlanych wyselekcjonowanych ze
strumienia odpadow komunalnych.
rozpocze.cia usuwania wyrobowzawierajapych azbest.
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Zafa^cznik nr 1
Karta charakterystyki sktedowiska
Stan na dzieh 31 grudnia 201 Or.

Lp.
1
I.I.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2-9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Elementy charakterystyki skladowiska
Informacje o skladowisku odpadow
odpadow
Ogolne informacje o obiekcie
Nazwa skfadowiska odpadow
Skladowisko odpadow komunalnych w Lochyrisku
97-340 Rozprza
Adres. skladowiska odpad6w
Lochyrisko
Gmina
Rozprza
Powiat
piotrkowski
lodzkie
Wojewodztwo
REGON
590318937
771-0021-587
NIP
Typ sktedowiska
inne niz niebezpieczne i oboj^tne
Nazwa i adres zarz^dzaj^cego skladowiskiem
Zaklad Gospodarki Komunalnej
odpadow
97-340 Rozprza, ul. Sportowa 7
Decyzje administracyjne
Wojt Gminy Rozprza
Decyzja lokalizacyjna (jesli dotyczy)
B 7351/08/92 zdn. 1. 10.1992 r.
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu tcrenu (jesli dotyczy)
Pozwolenie na budow§
Pozwolenie na uzytkowanie (jesli dotyczy)
Decyzja o wykonaniu przegla^lu
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.
ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1
OS. V. 7624-7/02 z 6.02.2002 r.
ustawy wprowadzafacej
Decyzja o dostosowaniu na podstawie an. 33
ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzaj^cej (jesli
dotyczy)
Czy decyzja o dostosowaniu zostala
przedtuzona ?
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzaja^cej (jesli
dotyczy)
Czy decyzja zostala przedluzona ?
Decyzja o zamkni^ciu skladowiska na
podstawie art. 33 ust. 6 ustawy
wprowadzajacej (jesli dotyczy)
Czy decyzja o dostosowaniu zostala
przcdluzona 0
7goda na zamkni^cie wydzielonej czesci
skladowiska na podstawie art 54 ustawy z
dnia 27 kwietnia 200 Ir. o odpadach
Decyzja zatwierdzaj^ca instrukcje
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.
eksploatacji skladowiska
RS.V.7624-2/03 ? 14.03.2003 r.
Czy decyzja zatwierdzaja_ca instrukcje
eksploatacji bvla czaso\va
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Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w
2.15. zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow

2.16. Pozwolenie zintegrowane (jesli dotyczy)
Czy skladowisko jest przewidziane do
2.17.
uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Czy dla sktedowiska byla wydana decyzja w
2.18.
sprawie wstrzvmania dziaialnosci?

3
3.1.
3.2.

Unieszkodliwianie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie
Tryb.
RS.V. 7626-39/05 z 17.10.2005 r.
Termin obowiazywania: do 17. 10.2015 r.
-

Dane techniczne

2

Li czbak water

1
-

Liczba kvvater eksploatowanych
3.3, Liczba kwater zamknictych
3.4. Pojemnosc calkowita
Pojemnosc zapemiona lacznie z warstwami
3.5.
izolacyjnymi
-i "t

3.6.

3.7.

14 903 m3
8 604 m2

Powierzchnia w granicach korony

Uszczelnienie

3.8.

Drenaz odciekow

3.9.

Gromadzenie odciekow

3.10. Postepowanie z odciekami

3.11.

23 507 nr*

Instalacja do odprowadzania gazu
skladowiskowego

3.12. Pas zieleni

Tak/nie
Naturalna bariera
^eologiczna
Sztuczna bariera
geoloRi'czna
I?.olacja syntetyczna
Tak/nie
Warstwa drenazowa
(mia.zszosc
wspoiczynnik flltracji")
Kolcktorv (material,
. , . *
sredmca)
Uksztaitowanie misy
(nachylenie wzdluz
kolektorow i kierunku
kolektorow, %)
Zewn^trzny system
rowow

Nie

Tak

,
.
, „„
rura drenarska 0100

Tak
Odprowadzanie do
kanalizacji miejskiej
Wywoz do oczyszczalni
. ....
mieiskie]
Wvkorzystanic do celow
.
"u
1 u
technologicznych
Oczyszczanie lub
podczyszczanie we wlasnej
oczyszczalni
Tak/nie
Z emisja do atrnosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii

,. .
„,

1 3K

Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Tak {dookola las)

3.13. Oiirodzenie

Tak

3.14. Rejeslracja wjazdow

Tak

3.15. Evvidencja odpadow

Tak
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3.16. Waga
3.17. Urza_dzenia do mycia i dezynfekcji

Tak
Tak/nie

Wykonanie warstw
3.18. izolacyjnych
odpadow

3.19.

3.20

Monitoring w fazie
przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie
eksploatacyjnej

4.2.

4.3.

Rodzaj materiahi
W przypadku
wykorzystania odpadow
podac kod i rodzaj odpadu
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonania
elementow shiz^cych do
monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz skladowiskowy
Osiadanie powierzchni
skladowiska
Struktura i sklad odpadow

zwir

Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak

Odpady

4
4.1.

Tak

Czy odpady sa^
skladowane w sposob
nieselekrywny
Odpady poddawane
odzyskowi na
sktadowisku
odpadow w roku
sprawozdawczym

Tak

Nie

Mass odpatidw
dotychcxas przyj?ia do
sidadowania

Kod
odpadow

20 03 01

6 941,0 Mg

Rodzaj odpado

Niesegrcgowane (zmieszane) odpady
komunalne

Masa odpadow
skladowana
w roku sprawozdawczvm
Mesa
Sue ha
odpadow
masa odpadow
IM2l
|M21
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Szczegotowy opis zadah priorytetowych realizowanych w latach 2009-2010

Up.

Zadanie

Obje.cie wszystkich
mieszkaricow odbiorem
odpadow komunalnych

2.

Rozszerzenie systemu
selektywnej zbiorki odpaddw
komunalnych

Rok 2008

70,1 % objftych byto statym
odbiorem odpad6w
komunalnych

133 pojemniki ustawione w 43
miejscach
naterenie gminy

Rok 2010

Uwagi

Zorganizowanym zbieraniem odpad6w komunalnych
objetych jest 10960 osob zamieszkalych w Gminie.
Sukcesywnie odnotowywany jest wzrost ilosci
mieszkahc6w objejych zorganizowana.zbi6rk^
odpadow - w ciajgu ostatnich lat stanowit on ponad
8%
Odbi6r odpad6w odbywa si§ systemem
pojemnikowym, na podstawie zawartych um6w.
Firmy posiadaja.ce zezwolenia na odbi6r
odpadbw statych posiadajaj
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza,
78,3% objejych byto statym
ul, Sportowa, Rozprza
odbiorem odpad6w komunalnych
2. EKO-REGIOM Sp. z o.o., ul. Bawetniana 18,
Betehat6w
3. Zaktad Uslug Komunalnych HAK Stanisfaw
Burczyriski, ul. Pr6chnika 25, Piotrk6w Tryb.
4. Przedsi^biorstwo Handlowo Ustugowe JUKO
Jerzy Szczukocki ul. 1-go Maja 25, Piotrk6w
Tryb.

133 pojemniki ustawione w 43
miejscach
naterenie gminy

Natomiast liczba um6w podpisanych na wyw6z
nieczystoSci ciektych stanowi 68 szt.
System pojemnikowy obejmuje zbi6rk§ odpad6w:
papier i tektura, szkto, tworzywa sztuczne.
Rozstawionych sa, nast^puja^ce ilosci pojemnik6w:
49 na tworzywa sztuczne, 5 na papier, 36 na szkto
kolorowe, 43 na szkto biale.
Szczegofowy wykaz zamieszczono wzataczniku 3.
Ponadto wytwarzane w gospodarstwach domowych
z teren6w wiejskich odpady ulegaja^ce biodegradacji
zagospodarowywane sq we wlasnym zakresie.

UpriK
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Lp.

Zadanie

Rok 2008

Rok2010

Uwagi
Zbiorka odpad6w niebezpiecznych, baterii i
akumulatorow, zuzytego sprze.tu etektrycznego i
elektronicznego odbywa si? na terenie ZGK Gminy
Rozprza. Zbi6rka odpad6w wielkogabarytowych
prowadzona jest systemem objazdowym na
zasadzie tzw. wystawek, Na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Rozprza sa_
umieszczane informacje o terminach odbioru
odpadow wielkogabarytowych z poszczegblnych
^
miejscowosci.

5.

Hose wyselekcjonowanych
odpad6w ze strumienia
odpad6w komunalnych

Wyselekcjonowano 10,9%
odbieranych z gminy odpad6w
zmieszanych komunalnych

Propagowanie i wdrazanie
selektywnej zbiorki odpaddw
ulegaj^cych biodegradacji
wystepuja^cych w strumieniu
odpadbw komunalnych

Szacuje si?, iz ponad 90%
wytwarzanych odpadow
komunalnych ulegajacych
biodegradacji wykorzystywana
jest we wtesnym zakresie w
tzw. przydomowych
kompostowniach

Wdrozenie i rozwoj systemu
zbi6rki odpad6w remontowobudowlanych
wyselekcjonowanych ze
strumienia odpadow
komunalnych

Brak

Odpady wyselekcjonowane
(surowce wtbrne) i poddawane
odzyskowi stanowity 19,9 %
wsrod ogdlnej ilosci odpad6w o
charakterze komunalnym
zebranych z terenu gminy.

Nastapil wzrost ilosci odpadow zebranych w wyniku
selektywnej zbioiki o ponad 20 Mg.
W2010 r. zebrano 1,176 Mg odpad6wzuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Kontynuacja dziafari

Brakdodatkowego systemu zbi6rki odpaddw
biodegradowalnycn na terenie gminy.
Wytwarzane w gospodarstwach domowych z
terendw wiejskich odpady ulegajace biodegradacji
zagospodarowywane sa^we wlasnym zakresie.

Brak

Brak realizacji segregacji tych odpadbw
spowodowany jest przede wszystkim
zagospodarowywaniem odpad6w we wtasnym
zakresie, m.in. poprzez utwardzenie terenow
nieruchomosci, dr6g srddpolnych itp. Wyste.puje tutaj
typowa niesp6jno§c przepis6w naszego prawa,
gdzie z jednej strony naMada si^ na gmin^
obowia^zek selektywnej zbi6rki tego rodzaju
odpad6w, z drugiej zas rozporza^dzenie Ministra
Srodowiska z dn 21 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr.75,
poz. 527) pozwala na ich wykorzystanie we wtasnym
zakresie.
Odpady budowlane, kt6re nie be.d^ wykorzystane we
wtasnym zakresie, zgodnie z aktualizacja PGQ,
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Lp.

Zadanie

Rok 2008

Rok2010

Uwagi
trafiai maja^do Gminnego Punktu Zbi6rki Odpad6w,
kt6rego rozbudowa w zatoieniu przyjeja jest na lata

2010-2011
Opracowanie inwentaryzacji i
Programu usuwania z terenu
gminy azbestu i wyrob6w
zawierajacych azbest

Gmina posiada program
usuwania azbestu i wyrobbw
zawierajapych azbest dla
Gminy Rozprza przyjejy
Nr 68/08 Rady Gminy
zdnia 29.10.2008 r.

Brak usuwania wyrob6w
zawierajacych azbest.

Opracowanie inwentaryzacji
harmonogramu usuwania i
dekontaminacji urzadzen
zawierajacych PCB z terenu
gminy Rozprza

Brak

Brak

Likwidacja dzikich wysypisk generalnie realizowana
jest na biezapo w ostatnich latach na terenie gminy
nie identyfikowano takich dziaJafi

Likwidacja ,,dzikich"
skladowisk odpadow

Prowadzenie racjonalnej i
efektywnej edukacji
ekologicznej wsr6d
mieszkancow gminy

Podjeto uchwaf? Nr VI/47/11 z dnia 20 maja 2011 r
Rady Gminy w Rozprzy w sprawie uchwalenia
Regulaminu w sprawie sfinansowania zadafi z
zakresu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych
azbest z terenu gminy Rozprza w ramach I etapu
reaiizowanego w 2011 r.
Art. 162 ust. 2, A iSustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2008 Nr 25
poz. 250), stanowi, ±e kazdy, kto wykorzystuje
substancje stwarzaja.ce szczeg6lne zagrozenie dla
srodowiska [m.in. PCB] jest obowia^zany do
dokumentowania rodzaju, ilosci
i miejsc ich wyst^powania oraz sposobu
eliminowania. Osoby fizyczne, nieb^dajse
przedsi^biorcami, przedWadaja,informacje o rodzaju,
ilosci i miejscach wyste.powania substancji
stwarzaja,cych szczegolne zagrozenie dla
srodowiska wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta, natomiast przedsi^biorcy przedWadaja,
informacje bezposrednio wojewodzie.

Dziatania cia^le

Dziatania cia^fe

Edukacja ekologiczna wsr6d mlodziezy szkolnej
prowadzona jest na szeroka, skal§ w formie:
zaje6 dydaktycznych,
konkurs6w wiedzy ekologicznej,
konkurs6w plastycznych, fotograficznych,
akcji ekologicznych,
wycieczek turystyczno - krajoznawczych,
publikacji o tematyce ekologicznej i
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Lp.

Zadanie

Rok 2008

Rok2010

Uwagi
przyrodniczej.
Przyktadowo: w miesiapj wrzesniu dzieci i miodziez
szkolna aktywnie uczestniczy w akcji ..Sprzajanie
Swiata". W akcji tej ksztaftowane sa. nawyki o
dbatosc" i estetyke. teren6w naszej gminy czy tez
propagowanie selektywnej zbiorki odpadow.
Na stronie Biuietynu Informacji Publicznej Gminy
Rozprza sa_ umieszczane informacje o terminach
odbioru odpadbw wieikogabarytowych z
poszczeg6lnych miejscowosci.
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ZAtACZNIK 3

Wykaz rozstawionych pojemnikow do selektywnej zbiorki oraz ilosc punktow do
segregacji odpadow -stan na dzieh 31 grudnia 2010
Lp.

Miejscowosc

PET Makulatura

1.

Rozprza (blok)

1

-

1

1

2.

Rozprza (rynek)

2

2

2

2

3.

Rozprza (szkola)

1

-

1

1

4.

Bryszki (mleczarnia)

1

-

1

1

5.

Niechcice (osiedle)

6

2

2

2

6.

Niechcice (szkote)

1

1

1

1

7.

Milej6w (oczyszczalnia)

1

-

1

1

8.

Milej6w (szkota)

1

-

-

-

9.

Mierzyn (OSP)

2

-

1

1

10

Mierzyn (szkote)

1

-

-

-

11.

Longinowka (sklep)

1

-

1

1

12.

Strasz6w (sklep)

1

-

1

1

13.

Ignacow (przystanek)

1

-

1

1

14.

Straszow (szkota)

1

-

-

-

15.

Bag no

1

-

1

1

16.

Milejow

1

-

_

2

17.

K^szyn

1

-

-

1

18

Stara WieS (sklep)

1

-

1

1

19.

Nowa WieS (szkoJa)

1

-

1

1

20.

Lochynsko (dom ludowy)

1

-

1

1

1

-

1

1

21. Magdatenka (przystanek PKS)

Szkto kolorowe

Szkto biale

22.

Janowka (OSP)

1

-

-

1

23.

Milejowiec (OSP)

1

-

-

1

24.

Bazar (boisko)

1

-

-

1

25.

Biatocin (OSP)

1

-

-

1

26.

Rozprza (POLWENETA)

-

-

1

1

27.

Lazy Du±e

1

-

1

1

Sprawozdanie z reatizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Rozprza
za okres 2009-2010
28.

Cekanow

1

-

1

1

29.

Budy

1

-

1

1

30.

Lubieh

1

-

1

1

31.

Kisiele (OSP)

1

-

1

1

32.

Wola Niechcicka Stara

1

-

1

1

33.

Rajsko Duze

1

-

1

1

34.

Rajsko Mate

1

-

1

1

35.

Romanowka (OSP)

1

-

1

1

36.

Wronik6w(OSP)

1

-

1

1

37.

Zmozna Wola

1

-

1

1

38.

Piertki

1

-

1

1

39.

Niechcice ul. Topolowa

1

-

1

1

40.

CieSlin

1

-

1

1

41.

Swierczyhsko

1

-

1

1

42.

Truszczanek

1

-

1

1

43.

Bog um Mow

1

-

1

1

44.

Razem

49

5

36

43

tacznie na terenie Gminy rozstawione sa_ 133 pojemniki do selektywnej zbiorki odpadow.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Rozprza

zaokres2009-2010
ZAtACZNIK 4

Wykaz umow podpisanych z wlascicielami nieruchomosci w poszczegolnych
miejscowosciach w zakresie odbioru odpadow

Nazwa firmy

Stan na
31.1 2.2008 r.

Stan na
31.1 2.2009 r.

Stan na
31.12.2010 r.

2GK Gminy Rozprza

1900

2010

2108

PHU Juko"

6

6

6

ZUK BHak"

-

2

2

EKO-REGIONSp. zo. o.

-

-

0

1906

2018

2114

Razem:

