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1. PODSTAWA PRAWNA

rJstawa z dnia 2T kwietnia 2001r. ustawa o odpadach (tekst iednolity Dz.u. z 2007 r. Nr 39,

poz,251,zpÓŹn'zm,)wcelurealizacjipolitykiekologicznejpanstwanałoŻyłanawszystkie
szczeble administracji samoruądowej obowiązek opracowania planow gospodarki odpadami

oraz ich aktualizacii.

Wykonując ten obowiązek plzygotowano dokument pt' "Plan gospodarkiodpadami dla gminy

Gozd na tata 2a09 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016", jako druga edycja,

ktoryzostałprzyjętypzezRadęGminyGÓzduchwałąNrNrXLv/21a2009zdnia
4.O9.2009r' w sprawie pruyjęcie ,,Planu Gospodarkiodpadamidta Gminy GoZd"'

Sprawozdanie z realizacji ,,Planu Gospodarki odpadami dta Gminy GÓzd" na podstawie aft'

14 ust. 13 pl<t. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r' o odpadach (Dz' IJ' Nr 62' poz' 628' z

pÓź. zmianami) WÓjt Gminy Gozd pnedkłada :

, Radzie GminY Gozd
. Zarządowi Powiatu Radomskiego'

Niniejsze Sprawozdanie jest drugim dokumentem, przedstawiającym i podsumowującym

działania w zakresie gos[odarki odpadamiw gminie Gozd. obejmuje ono pierwszy dwuletni

okres reatizacii Planu i przedstawia:

1. realizację przedsięwzięĆ w tatach 2009 - 2010 i ich koszty

2.ocenęstopniarealizacjicelowikierunkówdziałań
3.ocenęrealizacjiPlanunapodstawiewskaźnikow(ocenęefet<tywności)wokresie

dwuletnim'

2. CEL I ZAKRES SPRAWOZDANIA

celem przedmiotowego sprawozdania jest przedstawienie aktuarnego stanu realizacii ,Planu

Gospodarki oapaaańi dla gminy Gozd' na dzień 31 grudnia 2010 r., w tym prcedstawienie

postępow z reatizacji kaziego z zadan zapisanych w Planie oraz ewentualne vvyjaśnienie

powodow zaniechańia działań lub ich opoźnien. Cetem Sprawozdania jest odpowiedź na

pyźanie w jakim stopniu udało się zrealizować do dnia 31 grudnia 2010 r' zadania i

przedsięwzięciaprzyjętewPlaniegospodarkiodpadami,określoneW,,Harmonogramie
rueczowo-finansowym- dla odpadow komunalnych gminy Gózd na lata 2009 ' 2a16'

dotyczące samorządu gminy, a wnioski wynikające ze Sprawozdania powinny być

uwzg!ędnione przy iajb1iiszej aktualizacjigminnego planu gospodarkiodpadami'

Drugie Sprawozdanii z realizacjiPlanu Góspodarkiodpadamidta Gminy Gozd za lata 2007 -

2009 zostało pnyjęte pruez Radę Gminy Gozd w miesiącu listopadzie 2009 roku'

3.zAKREsNlEzBĘDNYcHlNFoRMAcJlZAWARTYCHWsPRAWozDANlUz
REALIZACJI GMiNNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Pnedmiotowe sprawozdanie obeimuie tata 2009 - 2010

7.Stan gospodarki odpadami na dzien 31 grudnia 2010 roku

- rodzaj, itość iŹrÓdło powstawania odpadow

- rodzaj i itość odpadow poddawanych poszczegolnym proaesom odzysku

- rodzaji itość odpadow poddawanych poszczegolnym procesom unieszkodliwiania
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- istniejące systqny zbierania.

2. Stan realizaą zaplanowanych Celow i działań zmierzających do poprawy sytuacji w

zakresie gospodarki odpadami, w tym :

.działańzmierze!ącychdozapobieganiapowstawaniuodpadÓw,
- działań zmienąąćych do ograniczenia ilościodpadow i ich negatywnego oddziaływania na

środowisko,
- działań wsponagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania'

tran spottu oraz dzyśiu' i unie szkodt iwi ani a odpadów kom u n al nych

- działania zmiazające do redukcji itości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

kie row a nych n a skład owi sko od p ad Ów

3. ŻrÓdła fin answani a zapl anowanych przed sięwzięć'

4. ocena pruyj$ego systemu monitoringu, w tym waftości wskaźnikÓw pozwalających na

określenie sposobu o-raz stopnia realizacji zadań zdefiniowanych w planie gospodarki

odpadami, z uwzględnieniem ich jakości iilości'

sprawozdanie z rearizacji gminnego ptanu gospodarki odpadami powinno przede wszystkim

zawierać infornncje, które gmina uwazi za istotne dta rozwoju systemu gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie gminy' a ktÓre wynikają z obowiązującego planu

gospodarki odPdami'

4. ANAL|ZA STANU lsTNlEJĄcEGo W GosPoDARcE oDPADAMI W GMlNlE GozD

4.1. NTESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE

W 2009 roku przekazano do odzysku i unieszkodtiwiania odpady w ilości - 475 Mg, natomiast

w roku 2010 127 Mg. W 2oóg roku nastąpił wzrost itości odpadów pruekazanych do

unieszkodliwiarńa o 83 vo %o, a w 2010 roku o 65 % w stosunku do roku 2005 roku, jako

odniesienia.

Tabela 1 llośł1 i rodzaje odpadów komunalnych przekazanych do odzysku i

unieszkodliwiania n"_"iłjaowisko óopaoow innyltr niż niebezpieczne i obojętne w

latach 2005,2m9 i 2010

Kod
odpadu

Rodzai odPadu

Lata

2005 2009 2010

llość [Mgl

20 03 01
Niesegregowane

odpady komunalne
259 475 427

UG

4.2. SEGREBOWANE ODPADY KOMUNALNE

Na terenie gmky GÓzd segregowane są następujące rodzaje odpadow :

. pa7ier itektura - kod 20 01 01

. tworzĄun sztuczne - kod 20 01 39

o szkło -kod 20 01 02

. metale- kod 20 01 40
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Tabela 2. t!ośó zebran:/ch odpadów w wyniku selektywnej zbiórki na terenie gminy
Gózd w latach 2005, 2009 i 2010

Lp.
Rodzaj
odpadu

llość odpadów [Mg]

2005 2009 201 0

1 Szkło 6,6 11,6

2 Papier i tektura 21,1 1,8

3
Twozywa
sztuczne

9,9 5,3

4 Metale 0,5

Razem 37,6 19,2

Żroaa aa aźza

Największy udział wśród selektywnie zbieranych odpadow w latach 2009 - 2010 plzypada na

papier itekturę (4o %), natomiast najmniejszy na metale 1 %. Niniejsze Wskazuje takŻe na

ograniczenie itości deponowanych odpadÓw o 7 % w 2009 i o 4 % 2010 roku.

W pneticzeniu na 1 mieszkańca gminy masa zebranych odpadów w 2009 roku Wyniosla 63

kg, a w 2010 roku 55 kg..

4.3. oDPADY ULEGAJĄCE BloDEGRADAcJl W STRUMlENtU oDPADoW
KOMUNALNYCH

odpady ulegające biodegradacji segregowane ze strumienia odpadow komunalnych "u
źrÓdła" na terenie gminy GÓzd stanowią papier i tektura. Ponadto mieszkancy na ogoł we

własnym zakresie prowadzą kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, co nie

moŻe byc dokładnie określone ze względu na rozproszonązabudowę.

Tabela 3. llośó zebranych odpadów ulegających biodegradacji w wyniku selektywnej
zbiórki na terenie gminy Gózd w latach 2005, 2009 i2010

llość odpadów [Mg]

2005 2009 2ol 0

21,1 1,8

:UG

W 2010 roku odnotowano spadek odzyskiwanego papieru i makulatury o 92 %o w stosunku

do 2009 roku.

Zgodnie z KPG1 ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do

składowania w kotejnych latach powinna Vvynosic nie więcej niż:

. W 2010 r. - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadow komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonych w 1995 r., - tj. 442 Mg (ptzy całkowitej ilości 446 Mg)

Nateży nadmienić, iż wykazana itość odpadow wynika z danych szacunkowych składu

morfologicznego odpadów komunalnych określonego dla gminy Gózd. Dlatego ze względu

na charakter rolniczy gminy można pŻyjąć, iż do strumienia zmieszanych odpadÓw

u l e g aj ące b i od eg rad acj i traf i aj ą w o g r a n i czony ch i l o ści a c h.

4,4. INWENTARYZACJA DZIKICH VVYSYPISK
Na terenie gminy Gozd zinwentaryzowano 10 szt. dzikich vvysypisk w terenie lasu w 2010

roku.
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4.5. 9DPADY INNE NlŻ NlEBEzPtEczNE l oBoJĘTNE (osADY Śclexowr;

Na terenie gminy W oczyszczalniach ścieków w latach 2009 _ 2010 były wytworzone osady

ściekowe w ilości odpowiednio 29 i 34 Mg.

4.6. ODPADY NIEBEZPIECZNE

IJsuwanie poryć azbestowych na terenie gminy jest kolejnym zadaniem wynikającym z Planu

gospodarki odpadami. Jak vlrynika z pnepisów $ 2 usf. 2 Rozporządzenie Ministra

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykonystywania

wyrobÓw zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,

w któlych były tub sąwykorzystyvvane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 92), do

roku 2032 r' nie ma obowiązku usuwania pokryć azbestov'łych z dachów budynkóW' plzy

założeniu, że nie stwanajązagrożenia dla środowiska iżycia ludzi.

Z danych UG GÓzd vvynika, że na terenie gminy na koniec 2009 i 2010 roku pozostawała

taka sama iiość płyt azbestowo - cementowych tj. ok. 321 77O m2.

4.7' oDPADY clEKŁE

Wg' tJG Gózd ścieki socjalno bytowe gromadzone w latach 2009 2010 W

bezodpływowych zbiomikach na terenie gminy, vłtywożono na oczyszczalnie ściekÓw tj. w

2009 roku - 173 mt, a w 2010 roku 891,5 m3-

5. STAN lsTNtEJĄcY W ZAKRESIE śWtADczENlA UsŁUG KoMUNALNYcH

5.1. ZBIORKA ODPADOW GROMADZONYCH W SPOSOB NIESELEKTYWNY

tJsługa zbiórki jest świadczona w oparciu o umowę zawartą pomiędzy firmą vlywozową i a

właścicietami nieruchomości, l<tóra precyzuje zarÓwno sposób świadczonej usługi

(częstotliwość, rodzaj uruądzeń do gromadzenia odpadów), koszt usługi jak i warunki

płatności.

W 2o0g i 2o1o roku odpady komunalne na terenie gminy były odbierane pzez PWNS Almax

Sp. z o.o. u!. Wrocławska 3, 26 - 600 Radom (Decyzja znak: RGG 7062/01/08 z dnia

06.06.2A08 roku), ATK Recykling ul. Chorzowska 3, 26 - 600 Radom (Decyzia znak: RGG

7o6ao2/o8 z dnia 3o.a6.2ao8 roku, SpÓłkę S|TA Radom Decyzja nr RGG 706a05/08 z dnia

14'o7.2oo8r., a takŻe ,EKo E}TETYKA" decyzja nr7062/012,010 z dnia 04.03.2010 r.).

odpady te przez znaczną część mieszkańcÓw gromadzono W pojemnikach indywidualnych

(o poj.1Z1 dm3). Z kotei odpady wytwanane w obiektach infrastruWury gromadzono w

pojemnikach o poj' 75 dm3 i 24o dm3, ustawionych w sąsiedztwie szkoł, świetlic i Unędu

Gminy, a także w kontenerach KP - 7 (cmentałze).

odbior odpadÓw komunalnych z terenu obiektów infrastruktury był realizowany pnez Społkę

S/IA Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Witosa 76, 26 - 600 Radom.

W 2009 zorganizowanym odbiorem odpadów było objętych 82 % gospodarstw domowych, a

w 2010 roku 86 %.

6
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5.2. ZBIORKA ODPADOW GROMADZONYCH W SPOSOB SELEKTYWNY

W tatach 2aog - 2010 zbiÓrka odpadÓW gromadzonych w sposóÓ selektwny na terenie

gminy Gazd była reatizowana pŻez SpÓłkę S:TA Radom sp. z o' o ul' Witosa 76' 26'600

Radom, PWNS Atmax Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26 - 600 Radom, ATK Recykling PUK, ul'

chonowska 3 26 -6A0 Radom oraz ,,EKO ESTETYM" ul. starokrakowska 137, 26-600

Radom. Do gromadzenia odpadów wytwananych w gospodarstwach domonych' w sposób

selektywny (frakcja sucha) wykołzystywane są worki '

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i potządku odpady komunalne

gromadzon ' .pośo- b niesetektywny i selektywny na terenie gminy GÓzd są odbierane raz

w miesiącu

Zużyty sprzęt etektryczny i elel<troniczny

od 2o0g roku na terenie gminy prowadzona jest akcyjnie ,,Zbiórka elektrośmieci" tj. zużytych

urządzen zawierających freon, HCFC, HFC przez S|TA Radom (decyzja znak RGG

706?JO5/08 z dnia 14.07.2008r').

Nadto w analizowanym okresie udostępniono mieszkańcom na stronie internetowej oraz w

sposÓÓ zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających

zuŻyty spnęt etextry:cziy-i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowch' o l<torych

mowa w ustawie z-dnia 29 tipca 2005 r. o zużytym spnęcie etektrycznym i elektronicznym

(Dz. lJ. Nr 180, poz. 1495 z pÓŻn' zm), zawierającą:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty spłzęt

elektryczny i elektronicznY.

Odp ady wielkog ab arYtowe

odpady w wymienionym rodzaju sąodbierane 2 - krotnie w ciągu roku. W 2009 roku zebrano

poprzez wystawkil,a ug odpadow wielkogabarytowych, a w 2010 roku 13,7 Mg'

5.3. oDBloR oDPADoW PŁYNNYCH

W tatach 2009 - 2010 odbior odpadow ciekłych wytwananych na terenie gminy Gozd

zapewniał tj. Zakład :Jsług Komunalnych Sp. z o.o., 26-700 Zwoleń, ul' Bogusza 19'

(Decyzja nr RGG 7062/oa0g z dnia 14.12.20ogr. oraz Zakład Produkcyjno-Handlowy
',,Żrr)ćk,, 

Adam Żaczek, 26-634 Gozd, Niemianowice 38 (Decyzja nr 7062/01/09 z dnia

24.04.20090.

5.4, ODPADYSPECYFICZNE

Na terenie gminy Gózd nie ma wydzielonego miejsca na padłe zwiełzęta _ zbiorką

transpoftem i utytizacją zwierząt zajmuje się specJ'atistyczny podmiot ' Pnedsiębiorstwo

WielobranŻowe AMBA Sp' z o.o. ul' Siemiątkowskiego 27' 06-54a Radzanów' z

wymienionym podmiotem Gmina posiada podpisaną umowę na zbiÓrkę zwierząt

bezpanskich' odbiÓr ten odbywa się na zgłoszenie lJrzędu Gminy odnośnie zwienąt

bezpańskich lub w przypadku rolnidÓw indywidualnie zgłaszają firmie pokrywając koszty

unieszkodliwiania, w tym przy udziate dofinansowania ze Środkow zewnętnnych'

W 20og iw 2010 roku wg. dostępnych danych odebrano 3 szt' padłych zwierząt'
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5.5. UTRZYMAN|E czYsToŚct

tJtnymanie czystości ulic, placow i terenÓw otwańych na terenie gminy dbywa się na

bieŻąco l 1'esf realizowane plzez plrarcownikÓw robÓt pubticznych i iłLerwencyjnych

zatrudnianych pnez IJnąd Gminy' oai"iv pochodzące z tych miejsc trafiajądo pojemników

uistawionych na terenie Urzędu Gminy'

5.6. TRANSPoRT l PRZEŁADUNEK

Zmieszane odpady komunalne odbierane na terenie gminy pruez Spółkę S/IA Radom Sp' z

o. o ul' Witosa rc,'ia-aioo Radom, pńrus ,,Almax" Sp. z o'o' ul' Wrocław*a 3' 26 - 600

Radom,ATKRecyktingPIJK,ut,Chonowska326.600Radom,oraz,,EKoESTETYKA,,ul.
Starokrakowska 137, 26-600 Radom' bez pneładunku były transportowałre do P'P'H'U'

Radkom Sp. , o|.o.' ń Radomiu ut. Witosa 76, 26 - 600 Radom w celu odzysku i

unieszkodliwiania'

S.T.RoDzAJRozMlEszczENlEoRAzMocPRzERoBoWAlNsTALAcJloDzYsKU
l UNlEszKóó|iwńHn oDPADoW

Na terenie gminy Gózd
odpadow.

6.STAN FORMALNO -
GOZD

brak iest czynnych instalacii do odzysilu i tnieszkodliwiania

PRAWNY GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY

SzczegÓłowe zasady utruymania .czystości 
i ponądku na terenie gminy Gozd realizowane są

na podstawie ,rpirii ,,a'egulaminu ,t,]ir|,{ri, ivs!2s.9i..i.,pooąóx' na terenje gminy GÓzd"

pnyjętego pŻez n,ió óńiry Gózd irniaą rli xvvttmu/ż'og z dnia 27 marca 2009

roku.

RadaGminyGozdptzyjęłauchwałęNrXLVtt/225/2o0gzdnia23.10.n09wsprawp
Wmagan jakie powinni śjełniac pnedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie w zakresie odbierari, oiiiiow komina.tnych od właściciefi nieruchomości'

oprÓżniania zbiornikow bezodpĘworviń i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy

Gozd.

Natomiast Rada Gminy Gozd pnyjęła tJchwałę Nr X^Vltt/180/2o0g w dniu 27'03'2009 r' w

sprawie gornych stawek opłat ponorroi,irn'pruez właścicieli nieruchomości za usługi w

zakresie odbierania odpadow xorrrrńyrn or* opróŻnianie zbiomikow bezodpływowch'

Gmina GÓzd posiada zawafte z Gminą Miasta Radomia w dniu 26'06'2008 roku

porozumienie na piięri" ao 
-oazysiu 

i inieszkodliwiania odpadow komunalnych pzez

'P.P.H.U. 
Radkom SP' z o'o' w Radomiu'

7.STANREALlzAcJlZADAŃoKREŚLoNYcHWPLAN|EGosPoDARKloDPADAM|
DLA GMINY GOZD

Stan realizacjizadań w ramach Planu gospodarkiodpadami pnedstawia tabela 4'
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Tabela 4. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w ramach Planu gospodarki

odpadamiw latach 2009 - 2010

Na podstawie powższego można uznac, iż przewaŻająca część zadan pozostaje na

reaiizacji' Do' zadan źrealizowanych W analizowanym okresie naleŻy zaliczyc

aktuatiiację gminnego planu gospodarki odpadami'

Tabela 5 Harmonogram rzeczowo _ finansowy najważniejszych zadań z zakresu

gospodarki odpadami w latach 2009' 2010

etapie
m.in.

Termin
realizacii

Zadanie Stan realizacji

2009-2012 6offiowan1e aktuaizaćii plan u gospoda rki odpadami Zadanie zrealizowano

2009-2012

systemem zbierania

odpadów komunalnych

zadanie będzie
zrealizowane do 2012
roku

2009-2012

i (Pojemniki, komPostowniki) do

selektywnej zbiórki odpadów

Zadanie będzie
zrealizowane do 2012
roku

2009-2012

mem selektywnej zbiórki odpadÓw Zadanę Dęozlę
zrealizowane do 2012
roku

2009-2012
LAAAT

2009-2012 ZbiÓ rka padłych Ałllerząl
Zadanie będzie
zrealizowane do 2012
roku2009-2012

20a9-2012

Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie.prawidłowego postępowania ze

zuzyiymi uząozeńiimi zawierającymi substancje zUbożające warstwę 0z0noWą

Edukacja na temat szkodliwości, olejów odpadowych, baterii i akumulatorów,

azńesttj' zuzvtego spzętu elektrycznego i elektronicznego, pestycydów

Zadanie będzie
zrealizowane do2012
roku

2009-2012

2009-20'12

Pzeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych na temat prawidłowego

poiió po*a n ia ze zuŻyilym spzętem elektrycŻnym i e lektron icznym

Zadanie będzie
zrealizowane do 2012
roku

Pzeprowadzeniekampaniiedukacyjno-informacyjnychnatematprawidłowego
postępotvania z bateriami i akumulatorami

zadanie będzie
zrealizowane do2012
roku

2009-2012
ńa temat bezpiecznego użytkowania i

usuwania wyrobÓw zawierających azbest

Zadanie zrealizowano

2009-2012
na celu. informowanie

o szkodliwości PcB i o metodach iego un|

Tadanie zrealizowano

2009-2012

łowych sposobów postępowania z

oJpao"mi medycznymi iweterynaryjnymi w służbie zdrowia igabinetach
rrlałarun aruinvch 

-

Zadanie będzie
zrealizowane do 2012
rnkr r

2009-2012
Pzeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjny-ch w zakresie prawidłowego

postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji'

Zadanie będzie
zrealżowane do 2012
roku

2009-2012
Rozwójiujednoliceniesystemówzbieraniazużytycholejówodpadowychzeźródeł
rozproszonych, w tym od ludności

za(lanie bęclzie
zrealizowane do 2012
roku

2009-2012
Rozwój istniejących systemÓw zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów

ze żróód rozproszonych, w tym od ludności

Zadanie będzie
zrealizowane do 2012
roku

20,09-2012 c)r ffiżeń z gospodarstw domowych Zadanie zrealizowano

2009-2012
IikwEffi;atkEFwys)/pisk" na terenie gminv Zaoanle oęozle

realizowane do 2012
roku



Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Gminy GÓzd w latach 2009 - 2010

systemem zbierania

4 4
4.

objęcie wszystkich l
mieszkańców gminy l

zorganizowanym I orin"svstemem I

sólektwrnego zbierania I

orlnad-ów komunalnych l 

-
100

5.

Wvoosażenie l
go'spodarstw domowYch I Gmina
komoostowniki I 

-

100

30
6.

RealizaQa Programu
usuwania azbestu i

wylobów zawierających
azbest

Gmina 30

7.
Monitoring systemu
oosoodarki odPadami

Gmina

5 1,3 5 1,3
8.

Zbiórka padłych
zrviezat

Gmina

1
1

9.
Organizacja zbierania
zużytych uządzeńz
oosoodarstw domowych

Gmina

't0.
Utworzeniu PunKtu
Dobrowolnego
Gromadzenia odpadów

Gmina 75 2

vina

11

Karnoania edukacyino-
informacYjna w zakresie
prawidłowego
postępowania ze
zużytymi urządzenlaml
zawierająrymi
substancje zubożające
werstwe ozonową

Gmina 1 1

1

12,

fOukacja na temat
szkodliwości, olejów
odpadowYch, baterii i

akumulatorów, azbestu,
zużytego splzętu
elektrycznego i

elektronicznego'
naętvcrrdów

Gmina 1

1
1

13.

Działania edukacjno _

informacyjne mające na
celu informowanie
o szkodliwości PCB io
metodach jego
unieszkodliwiania

Gmina

1 1

14.

Podnoszenie
świadomoŚci w zakresie
prawidłowych sposobów
postępowania
odpadami medycznYnl I

weterynaryjnYmi w
służbie zdrowia i

gabinetach
wetervnaryinvch

Gmina

1
1

15.

-Pzeprowadzenie
kampanii edukacYjno-
informacyjnYch w
zakresie prawidłowego
postępowania z
poiazdami wYcofanYmi
z eksploatacii

Gmina

'l

16.

Rozwój i ujednolicenie
systemów zbierania
zużytych olejów
odpadowych zeżłódeł
rozproszonych, w tym
od ludności

Gmina 1

Gmina 1
1

17.
Rozwój istnie!ących
svstemów zbierania

10



sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki odpadamidla Gminy Gozd w latach 2009 - 2010

małogabarytowych
baterii i akumulatorÓw
ze Żródeł
rozproszonych, w tym
łi ll rinaśni

18.

Pzeprowadzenie
kampanii edukacYjno-
informacyjnych na
temat prawidłowego
postępowania ze
zużytym spzętem
elektrycznym i

elektronicznYm

Gmina 0,30 0,30

19.

Pzeprowadzenie
kampanii edukacYjno-
informacyjnYch na
temat prawidłowego
postępowania z
bateriarni i

akumulatorami

Gmina 0,30 0,30

20.

Działania edukacyjno_
informacyjne na temat

bezpiecznego
użytkowania i usuwania

wyrobów zawierających
azbest

Gmina 0,30 0,30

Razem 7 8,4 154,9 4,3

UG Gózd

Na podstawie Harmonogramu..'. , poniżej Wkazano zmiany w jego realizacjiw latach 2009'

2010:

Pkt. 1 w 2009 roku na tikwidację ,,dzikich wysypisk"wydatkowano środkiw Wsokości 2 tys.

zł. Taką samą kwotę wydatkowano w 2010 roku. W stosunku do kosztÓw płanowanych'

odnotowano oszczę;ności w vvydatkowaniu na ten cel środkow W 2009 i 2a10 roku na

jedna\owYm Poziomie ti. - 50 %'

Pkt'2w2009rokuWdatkowaneśrodkinaaktualizacjęgminnegoplanugaspodarki
odpadamibyĘtakiesameWstosunkudośrodkÓwzaplanowanych'

Pkt'3w2009rokudlaobjęciamieszkańcowgminyzorganizowanymsysfernemzbierania
odpadów komunalnych wydatkowano środki W wysokości 1 tys' zł' Taką samą kwotę

wydatkowanorownieżw2010roku'Wstosunkudokosztowplanowanych,odnotowano
oszczędnoŚciwwydatkowaniunatencelśrodkowwanalizowanymokresienajednakovvym
poziomie 50 %.

Ptł.1oWramaYhp7edsięWzięciainwestycyjnegodotyczącegoutwozenianatereniegminy
punktu dobrowolnego groriarenia oipadow Wydatkowano środki w WysokoŚci 2 tys'

Niniejsze Wskazujeń, ,izrr" wydat1owanie środków od zaplanowanych o ok' 78 %'

ogołem Wg. powyŻszego 2009 roku Wydatkowo środki o łącznej Wartości 8'4 tys' zł'' a W

2010 roku 4,3 tys' zł. Niniejsze Wskazuje na spadek wydatkow w 2a10 roku o 4'1 tys' zł'

WpozostaĘchpozycjachniestwierdzonowydtatkowaniaśrodkow,coWnikapnede
wszystkim z ogranićzónycn możtiwaści finansowych Gminy, a także czasokresu realizaŻji

zadan do 2A12 roku.

8.WsKA.ŹNlKt MoNlToRoWANlA REALlzAcJl GM|NNEGo PLANU GosPoDARKl

ODPADAMI

Funkcionowanie wprowadzonego sysfemu gospodarki oditadami na terenie gmiY. 
.Gozd

Wmaga prowadzenia bieŻącego monitoringu. Do prowadzenia monitoingu działań z

11



Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadamidla Gminy Gozd w latach 2009 - 2010

zakresu gospodarki odpadami vvykorzystywana jest ustawowa sprawozdawczość z zakresu

ewidencji odbieranych od mieszkańcÓw odpadów komunalnych, prowadzona przez: Spolkę

S/IA Radom sp. z o' o ul' Witosa 76, 26-600 RadÓm, PWNS ,,Almax" Sp. z o.o' ul.

Wrocławska 3, 26 - 600 Radom, ATK Recykling PUK, ul. Chonowska 3 26 - 600 Radom,

oraz ,,EKO ESTETYKA" ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom, a w przypadku odpadow

pĘnnych - Zakład tJsług Komunalnycń Sp. z o.o., 26-700 Zwoleń, ul. Bogusza 19, oraz

Zakład Produkcyjno-Handlowy "Żaczek" Adam Żaczek, 26-634 Gózd, Niemianowice 38.

W tabeti 6 pruedstawiono wskaźnikijakie zostały przyjęte w Planie gospodarki odpadami dla

gminy Gózd do monitorowania sfanu realizacji przyjętych zadań.

Tabela 6 WskaŹniki monitorowania Ptanu Gospodarki odpadami dla gminy Gózd w
latach 2009 - 2010

Lp. Naana wskaźnika Jednostka | 2009 2010

ogÓłem

@ętych zorganizowanym systemem zbierania
odpadÓw komunalnych

o/o

82 85

2. @ ńó1tow' burmistzów i prezydentów miastw
zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwolania

o/o

3. @z wójtÓw, burmistzów iprezydentów miastw
zakresie sosóoaa*i odpadami' utzymanych w postępowaniu odwoławczym

o/o

4. ffinych poddanych skła4owaniu bez pŻetwofzenia o/o

5. @n- budowę lub modernizację instalaQi
gospodarki odpadów - ogółem

zl

Odpady komunalne
6. Masa odpadów wytwozonych - ogółem Mq

7. Masa zebranych odpadów komunalnych _ ogołem Mq 513,1 459,7

8. tvlasa zeoranvch odpadów komunalnych w pzeliczeniu na mieszkańca/rok Mq/M/rok 0,063 0,055

9. tvt'asa oopadów komunalnych zebranych selektywnie Mq 45,4 32,9

10. @zielonychzestrumienieodpadÓwkomunalnychw
wyniku selektywnei zbiórki (%)

o/o 7 4

11
-il'asaoapad-Ów-korńunalnychzebranych jakozmieszaneodpadykomu'laĘ Mg 467,7 426,8

12. Tasa odpaj6wTom una lnych u legających biodeg radacji składowanych n a

skladowiskach odpadów
Mg

13. 6E-ccmańd6wlomuńahych zebranych jako zmieszane odpady komunalne
poddanych pzetwazaniu metodami mechanicano-biologicznymi

o/o 91 92

t4. T-dciil odpaa6wTomunalnych zebranych selektyułnie poddanych
unieszkodliwianiu (poza składowaniem)

o/o

15.
odseiek odrdów kómunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne
bez pzetwazania

o/o

16.
odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi

oroaniczneoo
%

17. Poziońtdzvsku odoadów opakowaniowych - ogÓłem % 7 4

18. @nalnych ulegających biode9radacji.składow_any_ch na

składowiskach odpadÓw i masy tycllze odpadÓw wytwozonyc
o/o

Odpadv niebezpieczne
19. Masa wytworzonych odpadów fu Ms

20. ffiśa selekt\^'Jnie zebranych komunalnych odpadÓw niebezpiecznych Mq

21.
''/lasa 

pozost'łch zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - do
usuniecia i unieszkodliwienia

M9 5 148 5 148

22. Masa zebraneoo zużvteoo sozętu elektrycznego i ełektr9!]cznego - ogołem MS

23.
Masa zebranego zużytego spzętu elektrycznego ielektronicznego z
oosoodarstw domowch

Mg

24. Masa zebranego iuzytego spzętu elektrycznego i elektronicznego zuboŹającego
warstwe ozonowa z gospodarstw domowych

Mg

25, Masa zebranego zuą^ego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z
oosoodarstw oomońcn w pzeliczeniu na statystycznego mĘ9a!9!99

kg/miesz
kańca

osady ściekowe

zo. Masa WtworzonYch komunalnych osadów ściekowych Mo 29 u
27. @unalnych osadów Ściekowych bezpośrednio

wvkorzvstułanvch w rolnictwie
o/o

28
odsetek *yb"orzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośtednio

wkozvstwanych w innych zastosowaniach =-
%o

12



iekowych składowanych bez

pzetwozeiia na składowiskach odpadów

Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gozd w latach 2009 - 2010

ffł'iZiiłrrr,, wskaźnikÓw reatizacji zadan akreślonych w Planie gospodarki odpadami dla

griry Gózd poniżejwykazano zmiany w stosunku do roku 2009 :

ogółem
. W punkcie 1 - odsetek mieszkanców gminy objętych zorganizowanym systemem

zbierania odpadÓw komunalnych 'w latach 2oog - 2010, vvykazuje wzros.t o 5 %'

l W punktach 2 - 3 nie określono danych ze wzg!ędu na brak postępowań odwoławczych

prowadzonych przez IJnąd Gniny w latacll 2oog _ 2ua, związanych z realizacjązadań

w zakresie gosPodarki odPadami,

o W punktach 4 - 5 brak jest danych min. ze względu na poddanie zmieszanych odpadow

komunalnych procesowi odzysku i unieszkodtiwiania w instalacii na terenie miasta

Radomia (ZUOK)'

Odpady komunalne

w punkcie 7 - masa zebranych odpadow komunalnych - ogołem, wykazuje spadek

zebranych na terenie gminy odpadow o 10 % w 2010 roku w stosunku do 2009 roku'

w punkcie I - masa zebranych odpadow komunalnych w przeliczeniu na

mieszkańca/rok, wykazuje spadek o 0,008 Mg/M/rok w 2O10 roku w sfosunku do 2009

roku, co stanowi 12 %o,

w punkcie 9 - masa odpadow komunalnych zebranych selektywnie, wskazuie na spadek

o 8 % w 2010 roku w stosunku do 2009 roku'

w punkcie 10 - ilość surowcÓw vłtomych wydzietonych ze strumienie odpadÓw

komunalnych w wyniku selektywnej zbiÓrki- udział ich uległ zmianie z 7 % w 2009 roku

do 4 % w 2010 roku, co nie uvvzględnia odpadów pochodzących z terenu gminy

wysegregowanychvvtorniewinstalacjiodzyskuiunieszkodtiwianiaodpadow(zUoK),
wpunkciell.masaodpadowkomunalnychzebranychjakozmieszaneodpady
komunalne uległa zmniejszeniu w 2010 roku o 41 Mg'

w punktach 12, 14 - 16 i18 brak jest danych ze wzgtędu na na poddanie zmieszanych

odpadów komunalnych procesowi odzysku i unieszkodliwiania w instalacji na terenie

miasta Radomia (ZUOK),

w punkcie 17 - poziom odzysku odpadow opakowaniowych - ogółem' uległ spadkowi o

3 % w 2010 roku w stosunku do 2009 roku'

Odpady niebezPieczne

. w pun!<tach 19 - 25 ze względu na stopniowe wdraŻanie wytycznych okreslonych w

aktualizacji gminnego planu gospodarki otdpadami w latach 2009 ' 2010 brak iest danych

dotyczącychilości,wszczególnościzużytegosprzętuelektrycznego'
.wpunkcie21-masapozostałychzinwentaryzowanychwyrobowzawierającychazbest-

do usunięcia i unieszi,kodliwienia w latach 21og - 2O10 była taka sama i wynosiła 5148

Mg.

osady ściekowe

oWpunkcie26.masawytwozonychkomunalnychosadówściekowychwykazuje
znacząCywzrosto5Mgwlatach2009-2010,costanowi17%o,

13



Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Gminy GÓzd w latdt 2009 - 2010

. w punktach 27 - 28 nie przeprowadzono analizy ze względu In brak danych

potwierdzających zastosowanie w tatach 2009 - 2010 innych rozvĘzan służących

zagospodarowaniu osadow ściekowych,

. W punkcie 29 - odsetek wytwononych komunalnych osadów ściekowydł składowanych

bez pzetworzenia na składowiskach odpadów w latach 2009 _ 20tl0 był taki sam

utnymywał się na poziomie 100 %.

9. PROWADZENIE EDUKACJI

Akcje ,Spnątanie Świata', zebrania edukacyjne z mieszkańcami gmily, w szkołach:

konkursy, przedstawienia, kampanie informacyine oraz programy edukuyjne z zakresu

ekologii organizowano w okresie sprawozdawczym.

10. FTNANSOWANTE GOSPODARKI ODPADAMI

Rozwiązanie w zakresie finansowanie gospodarki odpadami na terenie gnhy Gózd w roku

2009 i2010 było następujące:

. kosztY odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadÓw komunalnych z

terenu gminy w 2009 roku były pokrywane przez właścicieli r&ruchomoŚci na

podstawie indywiduatnie zawieranych umÓw na odbiÓr odpadÓw z podmiotami

posiadającymi stosowne zezwolenia w tym przedmiocie'

o koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadÓw komunalnych z

terenu gminy w 2010 roku były pokrywane przez właścicieli nieruchomości na

podstawie indywiduatnie zawieranych umów na odbior odpadów z podmiotami

posiadającymi stosowne zezwolenia w tym pnedmiocie'

Ponadto w 2010 roku podjęto działania dta uzyskania dotacjiz WFoŚ i GWw Warszawie na

usunięcie azbestu ivvyrobow azbestowych z terenu gminy Gozd.

11. PoDsUMoWANlE sPRAWozDANlA z REALlzAcJl ZADAŃ z ZAKRESU

GosPoDARKl oDPADAM|, WYNIKAJĄGYBH z PLANU GosPoDARKl oDPADAM|

DLA GMINY GOZD

odpady komunalne pruez znaczną częśĆ mieszkańców gromadzono w pojemnikach

indywiduatnych (o poj.120 dm3). Z kotei odpady wytwarzane w obiektrch infrastruktury

gromadzono w pojemnikach o poj. 75 dm3 i 240 dm3, ustawionych w ąsiedztwie szkoł,

świetlic i lJrzędu Gminy, a także w kontenerach KP - 7 (cmentaze).

Zgodnie z obowiązującym Regutaminem utnymania czystości i poządku a@ady komunalne

gromadzone w sposób nieselektywny i selektywny na terenie gminy Gózd odbierano raz W

miesiącu

odpady zbierane w sposób setektywny gromadzono w kolorowych wolkch z tworzywa

sztucznego w gospodarstwach domowych.

Na podstawie danych z 2005 roku oraz 2009 i 2010 roku stwierdzono wyraźny wzrost ilości

odbieranych odpadÓw komunalnych, średni o 74 %. Taki stan może wynikać ze wzrostu

ticzby wytwÓrców odpadów oraz spadek zagospodarowania odpadow wytwaruanych w

gospodarstwach domovvych przez właścicieli nieruchomości np. poprzez qalanie odpadow

14



Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gozd w latach 2009 - 2010

w instalacjach grzewczych. system gospodarki odpadami na terenie gminy GÓzd oparty

ost ateczn ie n a zasadzie,,zan ieczy szcz aj ący płaci".

Zauważalny jest natomiast na terenie gminy spadek ilości segregowanych ,,L) źródła"

odpadow w latach 2009 - 2010. W tym względzie zaznaczył slę spadek odzyskiwanego

papieru i tektury oraz twołzyw sztucznych. llość Wsegregowanych odpadÓw w 2009 roku w

sfosunku do 2010 roku była niższa o 28 %o, w tym ilość zebranych odpadÓw ulegających

biodegradacji 2010 roku w sfosunku do 2009 roku była niższa o 92 %. Należy pny tym

nadmienić ze względu brak danych z pnyczyn obiektywnych nie było możliwe określenie

m.in' ilości odpadów pochodzących z terenu gminy, odzyskanych w wyniki segregacji v,ttÓrnej

w instatacjiodzysku i unieszkodliwiania odpadow na terenie miasta Radomia.

Generalnie zachodzące zmiany w ilości odbieranych odpadÓw wskazują na ograniczanie

itościkierowanych do składowania w 2009 i 2010 roku średnio o 9 %.

Brak danych odnośnie zbiorki pozostałych odpadow tj. remontowo _ budowlanych, zużytego

sptzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym zubożającego warstwę ozonową),

niebezpiecznych ze strumienia odpadÓw komunalnych wskazuje na koniecznośc rozwoju

systemu selel<tywnego zbierania odpadów dla objęcia wszystkich mieszkańców gminy.

W tatach 20og - 2010 roku wg. tJG Gozd sysfem zorganizowanego odbioru odpadow było

objętych średnio 84 % gospodarstw domowych, co wskazuje na potzebę niezwłocznego

objęcia wszystkich mieszkańcow gminy zorganizowanym systemem zbierania zmieszanych

odpadów.

Z dokonanej w niniejszym Sprawozdaniu szczegołowej analizy realizacji zadań z zakresu

gospodarki odpadami ujętych W Harmonogramie Eeczowo finansowym.., należy

stwierdzić, że trudności w dokonaniu oceny wystąpiĘ wobec 15 wskaźnikÓw ze względu na

brak dostępnych informacji. Z kotei przesunięcie finansowania zadań na okres przyszły

wynika z ograniczonych znacznie w ostatnich latach środków finansowych Gminy.

LJznano, że część z tych wskaźnikow będzie wymagała korekty ze względu na trudność ich

okreśIenia i porÓwnania w poszczegÓlnych latach (np. środki finansowe wydatkowane na

budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadow - ogołem, odsetek odpadÓw

komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem).

Zadania ktÓre nie zostały wdrożone, naleŻy powtomie przeanalizowac pod kątem zasadnoŚci

ich reatizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy z nich

zrezygnować w następnej edycji Planu lub dokonać ich zmiany pzy najbliższej aktualizacji

Planu gospodarki odpadami dla gminy Gózd, ktÓrej obowiązek wynika z przepisów art. 14

ust. 14 ustawy o odpadach i ktorą w myśt w/w pzepisu dokonuje się nie nadziej niŻ co 4

lata.
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{2. SPIS TABEL

Tabeta 1 ltaść i rodzaje odpadÓw komunalnych pnekazanych do odzysku i unieszkodliwiania

naskładowiskoodpadówinnychniżniebezpieczneiobojętnewlatach2005,2009i20104
Tabela 2. ItoŚć zebranych odpadow, *ynik, setektywnejzbiorki na terenie Winy GÓzd w

tatach 2005, 20Ag i2010 ., , - ,-u 
5

Tabeta 3. ttość zeninycn odpadÓw utegających biodegradacjiw wyniku seleldywnejzbiorki

na terenie gminy Gózó w htach 2oo5, 2009 i 2010 
-.^^--)^-,:

Tabela4,HarmonogramrealizacjipnedsięwzięcwramachPlanugospodarkiodpadamiw
latach 2O0g - 2010 . ,,,.^-. 9

Tabeta 5 Harmonogram łzeczawo - finansowy najwaŻniejszych zadan z zakrcsu gospodarki

odpadamiw latacll 20og - 2o1o 
r . ^'l' ̂ )^_: st^ ^-in,, fŻA: 

9

Tabeta 6 Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarkiodpadamidta gminy &izd w latach

2009-2010 12
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