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1. Wprowadzenie
Celem sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Konińskiego jest
przedstawienie stanu gospodarki odpadami z okresu dwóch lat kalendarzowych 2007-2008.
1.1. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu
gospodarki odpadami dla Powiatu Konińskiego.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, rady powiatów zostały
zobowiązane do uchwalenia powiatowych programów ochrony środowiska do dnia 31 grudnia
2003 r.
Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach powiatowy plan
gospodarki odpadami stanowi część powiatowego programu ochrony środowiska i jest tworzony w
trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.
Ogólny

zakres

zagadnień,

który

powinien

znaleźć

swoje

odzwierciedlenie

w powiatowych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w
§3 i §6 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami..
Natomiast obowiązek składania co dwa lata radzie powiatu sprawozdań z realizacji
powiatowego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy powiatu w art. 14
ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadziła modyfikacje dotyczące:
o

Zmiana zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami. Poprzez zmianę art. 14
ust. 2 i art. 15 ust. 7 oraz uchylenie ust. 3 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany
i ujednolicony został ogólny zakres powiatowego planu gospodarki. Konsekwencją tego
była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w
sprawie

sporządzania

planów

gospodarki

odpadami.

Rozporządzenie

Ministra

Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw
Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.
o

Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z
realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. W artykule 14 ustawy o odpadach
dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z realizacji planu
gospodarki odpadami jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31
6
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grudnia roku kończącego ten okres. Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione
zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 2 określono, że sprawozdanie z realizacji
powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu
oraz zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca, po upływie okresu
sprawozdawczego. Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego
planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone radzie powiatu i zarządowi
województwa do dnia 30 czerwca 2007 r. Termin ten wynika zaś z art. 9 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki
odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami
do dnia 31 grudnia 2006 r.

Niniejsze opracowanie stanowi natomiast drugie sprawozdanie z realizacji powiatowego planu
gospodarki odpadami za lata 2007 i 2008 i będzie przedkładane w 2009 r., a następnie będzie
obejmowało lata 2009 – 2010 i będzie przedkładane w 2011 r.

1.2. Obowiązujący plan gospodarki odpadami
Na terenie Powiatu Konińskiego obowiązuje „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Konińskiego na lata 2008-2012” przyjęty w dniu 26 września 2008 r. uchwała Nr XXII/101/08.Rady
Powiatu we Koninie
Zawartość Planu gospodarki odpadami ogólnie określa art.15 Ustawy o odpadach, oraz
Rozporządzenie MŚ z dn. 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki
odpadami.

1.3. Okres obejmujący sprawozdanie
Sprawozdanie obejmuje lata 2007 – 2008.
1.4. Obszar obejmujący sprawozdanie
Powiat Koniński, który składa się z 14 gmin. Pięć z nich to gminy miejsko-wiejskie – Golina,
Kleczew, Rychwał, Sompolno i Ślesin. Pozostałe dziewięć to gminy wiejskie – Grodziec, Kazimierz
Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek i Wilczyn.
Na terenie powiatu znajdują się 493 miejscowości, z czego 488 miejscowości wiejskich.
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Rys.1 Powiat Koniński

1.5. Źródła informacji
Starostwo Powiatowe we Koninie
Urzędy i Miast i Gmin Powiatu Konińskiego
Podmioty usuwające odpady z terenu gmin
Wojewódzka Baza Danych o Odpadach

1.6. Autorzy sprawozdania
ABRYS Sp. z o.o.
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2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce
odpadami
2.1. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i
odzysku
Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania z terenu
Powiatu Konińskiego w latach 2007- 2008

Kod odpadu
Masa [Mg]
10 01 02
0,00
17 01 01
0,00
17 03 80
0,00
19 08 01
8,00
19 08 02
15,00
19 08 05
50,00
20 02 02
0,00
20 03 01
16 721,18
20 03 06
0,00
Źródło: dane z gmin Powiatu

2007
Oznaczenie procesu
unieszkodliwiania
D5
D5
D5
D5
-

Masa [Mg]
5,70
0,70
1,92
20,00
28,00
50,00
51,83
17 562,83
15,30

2008
Oznaczenie procesu
unieszkodliwiania
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5

D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż
niebezpieczne
Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku z terenu Powiatu
Konińskiego w latach 2007- 2008
2007
Kod odpadu
10 01 02
15 01 02
15 01 07
15 01 01
15 01 04
16 02 13
16 02 14
17 04 05
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 99
20 02 01
Źródło: dane z gmin Powiatu

Masa [Mg]
0,00
164,96
297,93
1 002,37
0,00
0,00
0,00
5,41
5,73
89,51
23,68
190,92
37,17

Oznaczenie
procesu odzysku
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R3

2008
Masa [Mg]
5,70
327,54
563,55
1 071,72
0,12
3 210,00
1 140,62
14,30
12,30
210,01
28,79
162,65
26,74

Oznaczenie
procesu odzysku
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R3

R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki
(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R14 - Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z
odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13
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2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie
unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych
Tabela 3 Wykaz instalacji do unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem na terenie gmin
wchodzących w skład Powiatu Konińskiego
Projektowana
moc
Nazwa
Lokalizacja przerobowa
Rodzaj Kody
Przedsiębiorstwa Adres
(Mg/rok)
procesu odpadów
Nazwa Instalacji Instalacji
130501*,
130502*,
Instalacja zbiorniki,
130506*,
m. Główiew
ul. Egejska osadniki,
gmina
130507*,
130508*,
1, 02-764
AWAS - Serwis
urządzenia do
Stare
Sp z o.o.
Warszawa separacji flo
130899*
Miasto
11 550 D9
130501*,
m. Główiew
130502*,
130506*,
ul. Egejska
gmina
AWAS - Serwis
Stare
130507*,
1, 02-764
Sp z o.o.
Warszawa Bioreaktor
Miasto
D9
130508*
040109,
070214*,
080111*,
080112,
080113*,
080201,
080312*,
110109*,
ul.
Instalacja do
Biurowiec
120116*,
Zygalskiego przetwarzania i
3,
160708*,
PHU 'TYL-OIL'
23, 61-418 unieszkodliwiania Kazimierz
Jan Tylisz
190205*
Poznań
odpadów
Biskupi
10 000 D9
050106*,
050109*,
060405*,
Instalacja do
Biurowiec
100122*,
"ZIELONY MOST" ul. Śmiała
przetwarzania i
2,
160802*,
unieszkodliwiania Kazimierz
170106*,
Krzysztof
2, 75-380
Szewczyk
Koszalin
odpadów
Biskupi
3 500 D9
170503*
Źródło: dane z gmin
D9 - obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której
powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1
do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)
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Tabela 4 Wykaz instalacji do odzysku odpadów na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu
Konińskiego
Projektowana
moc
Nazwa
Nazwa
Lokalizacja przerobowa
Rodzaj
(Mg/rok)
Przedsiębiorstwa Adres
Instalacji
Instalacji
procesu Kody odpadów
P.P.H.U.
62-561
'TRAKON'
Ślesin
Piec CO
Ślesin
R1
03 01 05
ul.
Ogrodowa
Przedsiębiorstwo 8, 62-571
Stare
Stare
Meblowe W.
Miasto
Piec CO
Miasto
R1
03 01 05
Nawrocki
Ciąg
ul.
rozdrabniająco- Biurowiec
Zygalskiego myjący,
3,
PHU 'TYL-OIL'
23, 61-418 aglomerujący i
Kazimierz
Jan Tylisz
Poznań
reglamentujący Biskupi
2 000 R3
15 01 02

PHU 'TYL-OIL'
Jan Tylisz
P.P.H.
INTERMEBLE

ul.
Zygalskiego
23, 61-418
Poznań
62-610
Sompolno

62-610
KOSTER
Sompolno
Źródło: dane z gmin

Ciąg
rozdrabniającomyjący,
aglomerujący

Biurowiec
3,
Kazimierz
Biskupi

Piec CO
Sompolno
Urządzenie
tnocoreglamentacyjne Sompolno

2 000 R5

15 01 02

R2

03 01 05
02 01 04,
07 02 13,
15 01 02

500 R13

R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników
R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych
R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w
punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie
odpady są wytwarzane)

Stacje demontażu pojazdów na terenie Powiatu Konińskiego
1. Remigiusz Stuczyński – Zakład Usługowo-Handlowy „AUTO-REMI” Węglewo 34, 62-590
Golina
2. Radosław Korzeniewski – Zakład Kasacji i Recyklingu Pojazdów ul. Kleczewska 11, 62-541
Budzisław Kościelny
3. Teresa Andrzejak - „AUTO-HANDEL” - Kasacja Pojazdów Kuny 57, 62-710 Władysławów
Genowefa 45 62- 513 Krzymów
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Tabela 5 Wykaz podmiotów usuwających odpady z terenu poszczególnych gmin wchodzących w
skład Powiatu Konińskiego (według przesłanych ankiet)
Golina
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
Grodziec
Zakład Handlowo – Usługowy EKO-SKRÓTEX Angelika Ligocka Tomice ul. Wrzesińska 77, 63-308 Gizałki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Kazimierz Biskupi
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Golińska 10 62-530 Kazimierz Biskupi
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Kramsk
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Kramsku ul. Kościelna 24a, 62-511 Kramsk
„Hydrostal” ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-510 Konin
Kleczew
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie ul. Leśna 58 b 62-540 Kleczew
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Krzymów
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
Rzgów
Zakład Handlowo – Usługowy EKO-SKRÓTEX Angelika Ligocka Tomice ul. Wrzesińska 77, 63-308 Gizałki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie,
ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Transport ciężarowy, zbiórka, skup odpadów Janusz Blachowski - Września - odpady zbierane selektywnie
Rychwał
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale ul. Grodziecka 7 62-570 Rychwał
Ślesin
EKO – TRANS ALEKSANDRA Jacek Szymczakl ul. Gimnazjalna 3, 62-561 Ślesin
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Spokojna, 62-561 Ślesin
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Piotrkowska 39, 62-510 Sompolno
Sompolno
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o. o. ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Piotrkowska 39, 62-510 Sompolno
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Skulsk
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Zakład Gospodarki Komunalnej 62-560 Skulsk, gen. Sikorskiego 6
Stare Miasto
Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak z siedzibą 62-740 Tuliszków, ul. Poznańska 70
Zakład Handlowo – Usługowy EKO-SKRÓTEX Angelika Ligocka Tomice ul. Wrzesińska 77, 63-308 Gizałki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów
Wierzbinek
Zakład Komunalny w Wierzbinku, Wierzbinek 40, 62-619 Sadlno
12
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Wilczyn
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie ul. Konińska 4, 62-550 Wilczyn,
Zakład Usług i Handlu Wielobranżowego Wilczogóra, 62-550 Wilczyn,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Wilczogóra 62-550 Wilczyn.
Źródło: dane z gmin Powiatu

2.3. Stan formalno – prawny składowisk odpadów
Na terenie Powiatu Konińskiego znajdują się 3 czynne składowiska odpadów komunalnych:
•

Składowisko Odpadów Komunalnych w Genowefie (gm. Kleczew)

•

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Zielonka (gm. Wierzbinek)

•

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Kownaty (gm. Wilczyn)

Na terenie Powiatu Konińskiego zlokalizowanych jest również 9 zamkniętych składowisk:
•

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Golinie

•

Składowisko odpadów Komunalnych w m. Podgór (gm.Kramsk)

•

Składowisko odpadów dla Gminy Kazimierz Biskupi

•

Składowisko odpadów w Paprotni (gm. Krzymów)

•

Składowisko odpadów komunalnych w Woli Rychwałskiej (gm. Rychwał)

•

Składowisko odpadów w Rzgowie

•

Składowisko odpadów komunalnych w m. Mielnica Duża (gm. Skulsk)

•

Składowisko odpadów komunalnych w Sompolnie

•

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady
niebezpieczne zlokalizowane w m. Goranin (gm. Ślesin)

Tabela 6. Składowiska odpadów komunalnych funkcjonujące na terenie powiatu Konińskiego
lp.

1.

2.

3.

Lokalizacja
Składowisko
Odpadów
Komunalnych w
Genowefie (gm.
Kleczew)
Gminne Składowisko
Odpadów
Komunalnych w m.
Zielonka (gm.
Wierzbinek)
Międzygminne
Składowisko
Odpadów
Komunalnych w m.
Kownaty (gm.
Wilczyn)

Zarządca

Pojemność planowana
[Mg]

Pojemność
wykorzystana [Mg]

Powierzchnia
całkowita [ha]

Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Kleczewie

194 698

141 180,7

12

Zakład Komunalny
w Wierzbinku,

37 200

30 506,4

4,6

10 000

6 458,58

1,2

Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Wilczynie

Źródło: Karty Składowisk w Kownatach i w Zielonce, dane z WPGO

13

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Konińskiego
za lata 2007-2008

Tabela 7. Charakterystyka czynnych składowisk odpadów na terenie Powiatu Konińskiego
Składowisko Uszczelnienie

Drenaż
odcieków

Zbiornik na
odcieki

Instalacja
odgazowania

Waga

Urządzenie
do mycia i
dezynfekcji
kół

Piezometry Monitoring

Genowefa

HDPE

posiada

jest

posiada

jest

jest

są

jest

Zielonka

Folia o
grubości 2
mm

posiada

jest

posiada

jest

jest

są

jest

Kownaty

PEHD

posiada

jest

posiada

jest

jest

są

jest

Źródło: Karty Składowisk w Kownatach i w Zielonce, dane z WPGO
Tabela 8. Zestawienie informacji na temat stanu formalno-prawnego czynnych składowisk odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętnych na terenie powiatu - stan na dzień 31 grudnia 2008 r.
Składowisko Odpadów
Komunalnych
w Genowefie
(gm. Kleczew)

Decyzja lokalizacyjna (jeśli
dotyczy)

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

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli
dotyczy)

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

Decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska

Burmistrz Gminy i Miasta
Kleczew
PRJ.7334/55/97
z 02.06.1997 r.
Burmistrz Gminy i Miasta
Ślesin
PRJ.8831/215/97
z 7.10.1997 r.
Burmistrz Gminy i Miasta
Kleczew
PRJ.7334/55/97
z 2.06.1997 r.
Starosta Koniński
NB 7351/89/97/98
z 29.07.1998 r.

Starosta Koniński
AB:2050/7351/i/1/40/99
z 22.12.1999

Gminne
Składowisko
Odpadów
Komunalnych
w m. Zielonka
(gm. Wierzbinek)
RGZ 2/7/334/25/98
Wójt Gminy
Wierzbinek,
29.07.1999 r.

Składowisko odpadów
Komunalnych
w m. Kownaty
(gm. Wilczyn)
OTK 7331-17/2001 Wójt
Gminy Wilczyn

Nie dotyczy

WA 1195/7351/i/227/2001
Starostwo Powiatowe w
Koninie

WB-1867735/XIV/41/40
Kierownik Urzędu
Rejonowego Koło
07.09.1998 r.
AB-1270/735/I/127/99
Starosta Koniński
29.09.1999 r.

Starostwo Powiatowe w
Koninie WA1195/7351
17.07.2001 r.

Starostwo Powiatowe w
Koninie WA7353-90/01
30.11.2001 r.

Starosta Koniński
WO.7648/29/2005 r.
05.07.2005 r.
do 31.12.2010

Nie dotyczy

Starosta Koniński
WO-14-3/08
z 12.11.2008 r.
do 12.11.2018 r.

Starosta Koniński
WO.7648/29/2005
06.05.2002 r.

WO.7648-39/2004 z
dnia 01.09.2004 r.
Starosta Koniński

Starosta Koniński
WO7648-27/2004
19.07.2007 r.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Decyzja o dostosowaniu na
podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy wprowadzająccej *
(jeśli dotyczy)
Czy decyzja o dostosowaniu
została wykonana?
[Tak/nie]
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Otrzymane w 2007 r.

Gminne
Składowisko
Odpadów
Komunalnych
w m. Zielonka
(gm. Wierzbinek)
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

nie

nie

Składowisko Odpadów
Komunalnych
w Genowefie
(gm. Kleczew)

Składowisko odpadów
Komunalnych
w m. Kownaty
(gm. Wilczyn)

Pozwolenie zintegrowane

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

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

Zgoda na zamknięcie składowiska
odpadów na podstawie art. 54
ustawy o odpadach
.
Czy dla składowiska była wydana
decyzja w sprawie wstrzymania
działalności?

*

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Tabela 9. Zamknięte składowiska odpadów
Lp.

Nazwa i adres składowiska

Termin zamknięcia składowiska

Termin zakończenia
rekultywacji

Gminne Składowisko Odpadów
Komunalnych w Golinie

b.d.

zrekultywowane

01.01.2008r. Decyzja o wstrzymaniu
wydana przez Staroste Konińskiego
znak: WO.7648-5-1/07

b.d.

Zamknięte na podstawie wydanej
decyzji od 30. 06. 2006 r

2010 r.

Składowisko odpadów Komunalnych
w m. Podgór (gm.Kramsk)
Składowisko odpadów dla Gminy
Kazimierz Biskupi

Składowisko odpadów w Paprotni (gm
Krzymów)

Składowisko Odpadów w Woli
Rychwalskiej

Składowisko odpadów w Rzgowie

Zamknięte na podstawie wydanej
decyzji od dnia 1.01.2001 r. Posiada
plan rekultywacji. Brak środków
finansowych na jej przeprowadzenie.
Składowisko nie posiada decyzji o
zamknięciu. Eksploatacja zakończona
została w 2001 r. Składowisko
przeznaczone jest do rekultywacji
Składowisko jest nieczynne od
31.12.2005 r. ze względu na wygasłą
decyzję zatwierdzającą instrukcję
eksploatacji

b.d.

b.d.

b.d.
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Wygasł termin ważności pozwolenia na
użytkowanie 12.2006 r.
Składowisko zamknięte bez decyzji
administracyjnej.
Została wydana decyzja o zamknięciu
przez Starostę Konińskiego nr
WO.7648-59/2005 z dnia 28.12.2005r.
Składowisko odpadów komunalnych w
i zmieniająca harmonogram
Sompolnie
rekultywacji
Starosta Koniński 23.02.2007r.
WO.7648-10-4/07
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z kwaterami
Składowisko nieczynne
na odpady niebezpieczne
od 17.03.2005 r.
zlokalizowane w m. Goranin (gm.
Ślesin)

Składowisko odpadów komunalnych
w m. Mielnica Duża (gm. Skulsk)

b.d.

b.d.

b.d.

3. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie
sprawozdawczym oraz jej ocena
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3

2

1

Nałożenie na podmioty korzystające
ze środowiska obowiązku
przywrócenia środowiska do stanu
właściwego, z terminem wykonania
obowiązku do końca 2009 r.
KPGO 2010

2007 i 2008

2007

2007 - 2010

Starostowie
Wojewodowie
i starostowie
(marszałkowie
województw od
1.01
2008 r.)

Urzędy
administracji
publicznej

Działania prowadzone na bieżąco

Na bieżąco prowadzony jest monitoring

brak szczegółowych informacji odnośnie tego typu
działań na terenie Powiatu Konińskiego

Dokument w
którym ujęto Termin
zadanie
realizacji
Wykonawca
Opis podjętych działań
Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami:

Uwzględnienie w przetargach
publicznych zakupów wyrobów
zawierających materiały lub
substancje pochodzące z recyklingu
odpadów (np. zakup papieru
wytworzonego z co najmniej 50 %
udziałem makulatury)
KPGO 2010
Identyfikacja miejsc
zanieczyszczonych odpadami,
nieposiadających statusu składowiska
odpadów i wydanie decyzji
zobowiązującej podmiot korzystający
ze środowiska do sporządzenia i
przedłożenia przeglądu ekologicznego
(art. 241 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska) KPGO 2010

Lp
.
Nazwa zadania
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Tabela 8. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z krajowego, wojewódzkiego oraz powiatowego Planu Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Konińskiego na lata 2007-2008.
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6

5

4

Zmniejszenie ilości odpadów
unieszkodliwianych przez
składowanie.
Intensyfikacja akcji podnoszenia
świadomości społecznej w dziedzinie
ochrony środowiska a w tym
gospodarki odpadami
PPGO

WPGO

Wydawanie decyzji w sprawie
usuwania odpadów z miejsc na ten
cel nieprzeznaczonych (w celu
sukcesywnego likwidowania dzikich
wysypisk odpadów, czyli usuwania
odpadów z miejsc, które nie są
legalnymi składowiskami odpadów lub KPGO 2010,
magazynami odpadów)
WPGO

2007-2008

2007-2018

2007 - 2009

Gminy, Zarządy
związków
międzygminnych,
przedsiębiorstwa
komunalne i
prywatne
Starostwo
Powiatowe,
Samorządy
Gminne,

Wójtowie,
burmistrzowie
i prezydenci
miast

Na terenie gminy Krzymów w miejscowości Brzezińskie
Holendry powstaje Zakład Oczyszczania Terenu
„BAKUN” – obecnie jest już na ukończeniu procedura
projektowa inwestycji. Do zakładu maja trafiać odpady
z terenu gmin powiatu konińskiego, kolskiego,
słupeckiego, tureckiego, łęczyńskiego i kaliskiego.
Gmina Grodziec:
Obecnie kształtowanie świadomości ekologicznej w
gminie Grodziec odbywa się głównie poprzez
podejmowanie działań w szkołach. Dzieci w wieku

Dzikie składowiska na terenie gmin Powiatu
Konińskiego są na bieżąco lokalizowane i usuwane.
Gmina Ślesin - 1 zlikwidowane, szacunkowa wielkość
ok. 7,4 Mg
Gmina Sompolno - 2007r. miejscowość Wierzbie:
uporządkowano ok.8,0 Mg odpadów 2008r. Sompolno
działka nr 1486/31 – uporządkowano ok. 3,0 Mg
odpadów.
Gmina Wierzbinek - zlikwidowano około 3,5 Mg
odpadów z dzikich składowisk
Obecnie większość odpadów z terenu Powiatu
Konińskiego
unieszkodliwiana
jest
poprzez
składowanie na składowiskach, na terenie Powiatu
funkcjonują obecnie 3 składowiska odpadów na które
przyjmowane są odpady komunalne z terenu gmin
Powiatu:
o Składowisko Odpadów Komunalnych
w
Genowefie (gm. Kleczew)
o Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych
w m. Zielonka (gm. Wierzbinek),
o Międzygminne
Składowisko
Odpadów
Komunalnych w m. Kownaty (gm. Wilczyn)
gminy z Powiatu Konińskiego korzystają również ze
składowisk położonych poza terenem Powiatu.
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Gmina Rzgów
Edukacja ekologiczna prowadzona jest przez:
o Zebrania wiejskie
o Działalność organizacji szkolnych, np. Klub

Gmina Krzymów
Edukacja ekologiczna prowadzona jest na bieżąco
przez Szkoły.

Gmina Kramsk
Wszystkie informacje dotyczące ochrony środowiska
np. związane ze szkodliwością azbestu – płyt
eternitowych, rozsyłane są do sołectw w formie
okólników. Uczestniczenie w spotkaniach szkoleniach,
seminariach związanych z ochroną środowiska np.
Natura 2000. W szkołach organizowane są przez
nauczycieli pogadanki na temat ochrony środowiska

Gmina Kleczew
Sprzątanie Świata,

Gmina Kazimierz Biskupi
- Wycieczki terenowe,
- Zajęcia na ścieżkach dydaktycznych,
- Zajęcia w sali edukacyjnej – leśna klasa,
- Warsztaty,
- Konkursy o tematyce ekologicznej
- Wystawy przyrodnicze,
- Festyny ekologiczne w sołectwach
- Udział w kolejnych edycjach --„Sprzątanie Świata”.

szkolnym wykazują duże zaangażowanie w sprawy
ochrony środowiska i są najbardziej podatne na
kształtowanie właściwych proekologicznych postaw.
Co roku organizowana jest akcja „Sprzątanie Świata”
podczas której dzieci i młodzież szkolna wykonują
prace porządkowe wokół obiektów publicznych,
placówek szkolnych i w pobliskich lasach.
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Przyjaciół Ziemi
Organizacja konkursów
Organizacja rajdów rowerowych i pieszych na
terenie Nadwarciańskiego Parku
Krajobrazowego
Udział młodzieży w Akcji Sprzątania Świata.

Gmina Wierzbinek
Prowadzona poprzez szkoły na terenie gminy w postaci
różnorodnych konkursów, programów i przedstawień.
Aktywne
uczestnictwo
młodzieży
szkolnej
i mieszkańców w akcjach „sprzątania świata”.

Gmina Stare Miasto
Edukacja ekologiczna w gminie w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi prowadzona jest w oparciu o
system oświatowy – przedszkola oraz szkoły
podstawowe i gimnazja. Wśród dorosłych mieszkańców
gminy edukacja ekologiczna prowadzona jest poprzez
przekazywanie informacji na spotkaniach wiejskich,
spotkaniach z sołtysami oraz poprzez umieszczanie
edukacyjnych artykułów w gminnym czasopiśmie –
Wiadomości Staromiejskie.

Gmina Rychwał
Jako członek Związku uczestniczy we wszystkich
akcjach i konkursach organizowanych przez Związek.
Ponadto częściowo finansowane są z budżetu gminy
nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych.
Gmina Sompolno
W zakresie działań informacyjno-edukacyjnych
organizowane są już w przedszkolach i w
szkołach
różnego szczebla , konkursy o tematyce ekologicznej
dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów oraz akcje
Sprzątania Świata. Organizowane
były spotkania
teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „świat w
kolorze nadziei” z cyklu ‘Zielono mi”

o

o
o
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Starostwo Powiatowe
Organizacja ośmiu edycji Powiatowego Konkursu
Ochrony Środowiska wśród uczniów gimnazjów i szkół
średnich powiatu konińskiego. W konkursie (od
pierwszej edycji, czyli od roku 2001) wzięło udział
ogółem 2 502 uczniów w gminach na etapie szkolnym,
z czego ok.250 osób uczestniczyło łącznie w finałach
pisemnych, po których wyłaniano odpowiednio w finale
ustnym laureatów spośród uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych powiatu. Podczas finału VIII edycji
w 2008 przedstawiciele Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Konin oraz Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Oddział w Koninie wygłosili
prelekcje dla uczestników konkursu;
Dziesięć razy współorganizowano i koordynowano na

Gmina Wilczyn
Edukacja ekologiczna w przedszkolach, szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych:
o poznawanie walorów przyrodniczych otoczenia
szkoły, parku, ogrodu oraz terenów objętych
ochroną
i
porównanie
różnorodności
biologicznej wybranych miejsc,
o udział w sprzątaniu otoczenia szkoły, osiedla i
zapewnienie wywozu zebranych śmieci,
o oszczędnego gospodarowania wodą, energią
elektryczną w szkole i w domu,
o udział społeczeństwa w postępowaniu w
sprawie ochrony środowiska,
o postępowanie w sprawie ocen oddziaływania
na środowisko,
o ochrona środowiska w zagospodarowaniu
przestrzennym i przy realizacji inwestycji
edukacja w lokalnej prasie,
o organizowanie
wystaw,
konkursów,
przedstawień, wycieczek, festynów.
Z innych form edukacji bezpośredniej stosuje się
przekazywanie informacji na zebraniach mieszkańców.
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terenie powiatu akcję „Sprzątanie Świata”, do której
przystąpiły wszystkie gminy powiatu. Za środki z
PFOŚiGW zakupiono worki, rękawice, nagrody
książkowe i plakaty, które zostały rozdysponowane.
Informacje o ilości zebranych w czasie akcji odpadów
każdorazowo (w formie sprawozdań) są przekazywane
w październiku;
W pięciu edycjach konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”,
do której zgłoszono ok.67 gospodarstw (zgłoszenia z
gmin i z Powiatowego Zespołu Ośrodka Doradztwa
Rolniczego)
prowadzono
ocenę
zgłoszonych
gospodarstw także pod kątem spełnienia wymagań z
zakresu ochrony środowiska. Zwycięzcy Konkursu są
bez
zastrzeżeń
co
do
wymagań
odnośnie
zagospodarowania
i
składowania
nawozów
naturalnych,
nie
odprowadzają
ścieków
nieoczyszczonych do wód i do ziemi, zagospodarowują
odpady w sposób przyjęty do stosowania w gminie,
na terenie której się znajdują;
Wspólnie ze Związkiem Międzygminnym „Koniński
Region Komunalny” od roku 2005 organizowano
konkurs w dwóch kategoriach ( łącznie 4 edycji):
Najbardziej uporządkowaną wieś w każdej gminie,
Najbardziej zadbana zagroda wiejska w każdej gminie
Celem konkursu było m.in. stworzenie zachęty do
poprawy warunków higieniczno – sanitarnych,
a co za tym idzie przestrzegania norm ochrony
środowiska w zakresie zanieczyszczenia wód, ziemi
i powietrza. W konkursie tym corocznie bierze udział 68 gmin – nie tylko członków Związku – łącznie ok.90
uczestników w dwóch kategoriach:
W kategorii „Wieś”
W kategorii „Zagroda”.
Współfinansowano także konkurs selektywnej zbiórki
odpadów w szkołach m. Konina i powiatu konińskiego
wspólnie z Urzędem Miejskim w Koninie oraz Miejskim
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Konin.
Ponadto w ramach porozumienia podpisanego
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ze Związkiem Międzygminnym
„Koniński
Region
Komunalny”
współorganizowano
szkolenia
w Rejonowym Centrum Ekologicznym dla młodzieży
szkolnej, pracowników samorządowych, nauczycieli,
sołtysów powiatu;
Zorganizowano trzy konferencje – spotkania w sprawie
ochrony jezior konińskich w celu zapewnienia
możliwości ich gospodarczego wykorzystania oraz
stworzenia warunków do rozwoju turystyki i rekreacji w
rejonie Kanału Ślesińskiego poprzez utrzymywanie
poziomu wody na stanowisku szczytowym nie niższym
niż 83,40 m npm Kronsztadt (83,53 m npm
Amsterdam). Strony
porozumienia potwierdziły,
zawarty kolejny raz w 2008r., sprawdzony w latach
2003-2006 rodzaj działań, określiły możliwości i
potrzeby finansowe, sposób rozliczenia środków i
analizy osiągniętych efektów. Jako cel nadrzędny
Starosta Koniński oraz użytkownicy jezior, a także
WFOŚiGW w Poznaniu postawili sobie poszukanie
przyczyny obniżania się poziomu wód jezior konińskich
poprzez m.in. sporządzenie bilansu wykorzystania wód
zlewni Kanału;
W ramach wieloletniej współpracy z Ligą Ochrony
Przyrody
Zarząd
Okręgowy
w
Koninie
współuczestniczono w organizacji konkursu literackiego
„Mój las” oraz w etapie regionalnym kolejnych edycji
ogólnopolskiej olimpiady wiedzy ekologicznej, m.in.
współfinansując zakup nagród oraz uczestnicząc w
pracach jury (konkurs „Mój las”). Uczestniczono także
w corocznych (w grudniu 2008r. już XVII) Sesjach
Ekologicznych zorganizowanych w Zespole Szkół
Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie, poświęconych
lasowi i jego znaczeniu dla człowieka (referat, nagrody
dla uczestników);
Wspomagano finansowo ze środków PFOŚiGW
otworzenie Ośrodka Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie
Grodziec, do którego organizuje się jednodniowe
wycieczki dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych
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i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu konińskiego
interesujących się problemami ochrony środowiska. W
programie wycieczek jest Izba Edukacyjne, gdzie są
rzadkie okazy flory i fauny oraz przyrody nieożywionej
w postaci spreparowanych eksponatów, a także
„ochronka dla dzikich zwierząt”, która daje możliwość
obserwacji dzikich zwierząt w ich naturalnym
środowisku oraz przeprowadzono zajęcia edukacyjne w
pobliskim (100 letnim) lesie oraz zwiedzanie
Gimnazjum Publicznego w Rzgowie, obiektu, w którym
wykorzystywane są niekonwencjonalne źródła energii –
kotłownia opalana biomasą tzn. granulatem drzewnym
typu pellets oraz kolektory słoneczne i lampy
słoneczne. Inwestycja jest częściowo finansowana
ze środków PFOŚiGW;
Corocznie organizowane są we współpracy z LOP
„Warsztaty ekologiczne” w Turwii w Zakładzie Badań
Ochrony Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej
Akademii Nauk. Uczestniczy w nich ok. 50 uczniów i
nauczycieli z gimnazjów powiatu;.
Współfinansowano akcję trzech szkół podstawowych z
terenu powiatu pn.: „Bociany węglem malowane”, w
której uczniowie dokumentowali obserwacje rodzin
bocianich w różnorodnych formach plastycznych;
Organizowano „Dzień bez samochodu”, w którym
propagowano poprzez nagrody (bawełniane koszulki,
czapeczki), jak najczęstsze używanie rowerów;
Propagowano
używanie
toreb
bawełnianych
wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych toreb
plastikowych – w takich torbach otrzymują nagrody
laureaci różnych konkursów;
W roku 2007 i 2008 zorganizowano konkurs „Drzewko
za butelkę” – w konkursie brali udział uczniowie z
gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu konińskiego, a w roku 2008 także urzędnicy
Konińskiego Starostwa oraz Pogotowie Opiekuńcze
w Koninie. Łącznie w II edycjach konkursu zebrano
ponad 100 tys. butelek PET (zgniecione, bez etykiety i
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Związek
Międzygminny
„Koniński
Region
Komunalny"
współuczestniczy
w
działaniach
edukacyjnych i prowadzeniu szkoleń w ramach
Rejonowego Centrum Edukacji Ekologicznej.

nakrętki), za które rozdano ponad 2 000 szt. drzewek
wśród uczniów (jedno drzewko otrzymywało się za co
najmniej 30 butelek PET). Przewiduje się kontynuację
konkursu i jego rozszerzenie, zależnie od możliwości
finansowych;
Od 2007 roku powiat koniński wspólnie z Zespołem
Parków
Krajobrazowych
Województwa
Wielkopolskiego uczestniczy w realizacji projektu
ekologicznego
Letnia
Akademia
Młodych
Przyrodników, dzięki czemu młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego może brać
udział w wakacyjnych wyjazdach kształtujących ich
świadomość ekologiczną;
W roku 2008 ze środków PFOŚiGW udzielono
dofinansowania dla Nadleśnictwa Konin na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Święto Lasu – program aktywnej
edukacji przyrodniczo-leśnej”, jak również dla
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd
Oddziału w Koninie na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Modernizacja
pomieszczeń
przeznaczonych
dla zwierząt przebywających w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Koninie, także z terenu
powiatu konińskiego;
W
roku
2008
ze
środków
PFOŚiGW
współorganizowano ścieżkę ekologiczną nad jeziorem
Gopło w gm. Skulsk, na terenie Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia
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8

Tworzenie i udział gmin w strukturach
ponadgminnych dla realizacji
regionalnych zakładów
zagospodarowania odpadów (zgodnie
z wyznaczonymi regionami w
wojewódzkich planach gospodarki
odpadami)
KPGO 2010
2008 - 2009

Rady gmin

Gminy Skulsk, Ślesin, Wilczyn, Kleczew, nie należą do
ZM KRK.

Gmina Wierzbinek nie należy do żadnego związku
realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami,
bierze natomiast udział w projekcie „Uporządkowanie
Gospodarki Odpadami w Subregionie Konińskim”
pilotowanym przez Związek Międzygminny - Koniński
Region Komunalny.

Samorządy
tych
gmin
uznały,
że
wspólne
wprowadzenie
jednolitego
systemu
gospodarki
odpadami przyniesie najlepsze efekty.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
W 1997 roku powstał Związku Międzygminny "Koniński
Region Komunalny". (ZM KRK)
Obecnie do Związku, z terenu powiatu konińskiego
przynależą gminy:
Miasto i Gmina Golina,
Gmina Grodziec,
Gmina Kramsk,
Gmina Krzymów,
Gmina Kazimierz Biskupi,
Gmina Sompolno,
Gmina Stare Miasto,
Gmina Rzgów,
Miasto i Gmina Rychwał,
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2007-2008

Objęcie 100% mieszkańców
zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych

9

10

WPGO, PPGO

2008 - 2013

Tworzenie regionalnych systemów
gospodarki odpadami komunalnymi
(obejmujące działania w zakresie
zapobiegania powstawaniu odpadów,
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych zgodnie z wytycznymi
Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w
celu przygotowania do odzysku lub
unieszkodliwiania, składowania
przetworzonych zmieszanych
odpadów komunalnych, w tym
budowę regionalnych zakładów
zagospodarowania odpadów (ZZO)
wraz z rekultywacją zamkniętych
składowisk odpadów znajdujących się
w obszarze oddziaływania ZZO)
KPGO 2010

Gminy, Zarządy
związków
międzygminnych,
przedsiębiorstwa
komunalne i
prywatne

Zarządy
związków
międzygminnych,
przedsiębiorstwa
komunalne i
prywatne

Gmina Golina – 100%
Gmina Grodziec - 83%
Gmina Kazimierz Biskupi – 80%
Gmina Kleczew – 100%
Gmina Krzymów – 100%

Objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów w
poszczególnych gminach powiatu przedstawia się
następująco:

Do rozwoju systemu regionalnego przyczynić się może
również inwestycja na terenie gminy Krzymów w
miejscowości Brzezińskie Holendry gdzie powstanie
instalacja do przetwarzania odpadów w ramach
Zakładu Oczyszczania Terenu „BAKUN” – obecnie na
ukończeniu jest procedura projektowa inwestycji.

ZZO KONIN
Liczba obsługiwanych mieszkańców: 374 tys.
Obsługiwane gminy:, miasto Konin, wszystkie gminy z
powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, z
terenu powiatu tureckiego gminy Władysławów,
Brudzew, Przykona, wiejska Turek,
Zapotrzebowanie na moce przerobowe sortowni: 121
tys. Mg (w tym 25 tys. Mg obecnie funkcjonujących)
Zapotrzebowanie na moce przerobowe instalacji do
zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji
metodami innymi niż składowanie : 40,1 tys. Mg (w tym
33 tys. Mg obecnie funkcjonujące)
Dla ZZO Konin planuje się również uruchomienie
Zakładu Termicznego przekształcania odpadów.
Zapotrzebowanie na stacje przeładunkowe: 4 szt. (w
tym 2 już funkcjonujące)

Według
zapisów
WPGO
dla
województwa
Wielkopolskiego wszystkie gminy z terenu Powiatu
Konińskiego
zostały
przypisane
do
obszaru
obsługiwanego przez ZZO Konin.
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Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji, w tym
odpadów zielonych i odpadów
organicznych z gospodarstw
domowych Zmniejszenie ilości
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie. W stosunku do
ilości tych odpadów wytwarzanych w
roku 1995 dopuszcza się do
składowania następujące ilości
odpadów ulegających biodegradacji:
- w 2010 r. nie więcej ni 75%,
- w 2013 r. nie więcej ni 50%,
11 - w 2020 r. nie więcej ni 35%.
KPGO 2010,
WPGO, PPGO

2007-2020

W żadnej z gmin nie wdrożono systemu selektywnej
zbiórki odpadów biodegradowalnych. Niektóre gminy w
celu ograniczenia ilości odpadów ulegających
biodegradacji w strumieniu zmieszanych odpadów
komunalnych
zorganizowały
akcje
ulotkowe
propagujące
kompostowanie
odpadów
biodegradowalnych
w
przydomowych
kompostownikach.
W gminach wiejskich z typowo zagrodową zabudową
problem z odpadami biodegradowalnymi praktycznie
nie istnieje. indywidualni właściciele nieruchomości
oddzielają odpady organiczne do kompostowania dla
własnych potrzeb.
Odpady zielone jak i odpady organiczne z gospodarstw
są wykorzystywane u źródła ich powstawania poprzez
wykorzystywanie ich do celów: nawożenie gruntów,
kompostowanie w przydomowych kompostownikach,
Gminy, Zarządy
konsumpcja przez zwierzęta gospodarskie.
związków
międzygminnych, Gospodarka odpadami biodegradowalnymi zawarta jest
przedsiębiorstwa w Planie Gospodarki Odpadami dla Związku
Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w
komunalne i
prywatne
planach gospodarki odpadami gmin nie wchodzących

Podsumowując, w powiecie zorganizowanym odbiorem
odpadów objętych jest ok. 80% mieszkańców Powiatu.
Główna
przyczyną
braku
objęcia
wszystkich
mieszkańców zorganizowanym odbiorem jest niska
świadomość ekologiczna ludności.

Pozostałe gminy nie posiadają informacji dotyczącej
ilości
mieszkańców
objętych
zorganizowanym
systemem odbioru odpadów komunalnych.

Gmina Rzgów - 90%
Gmina Sompolno - 68%
Gmina Stare Miasto - 100 %
Gmina Wierzbinek - 100%
Gmina Wilczyn – 80%
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PPGO

PPGO

PPGO

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
12 wielkogabarytowych

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
budowlanych wchodzących w
13 strumień odpadów komunalnych.

Rozwój selektywnej zbiórki, celem
unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych wydzielonych ze
14 strumienia odpadów komunalnych

2007-2008

2007-2008

2007-2008

W
większości
gmin
odbiór
odpadów
wielkogabarytowych odbywa się w systemie „na
zgłoszenie” lub dowóz własny do punktu zbiorczego.
Gmina Grodziec
Na terenie gminy są 3 pojemniki do odpadów
wielkogabarytowych. Odpady odbiera firma zewnętrzna
2 razy w roku
Gmina Krzymów
Odpady wielkogabarytowe są zbierane z terenu gminy
dwa razy w roku prze firmę „Hydrostal” w roku 2008
zebrano 60 Mg tych odpadów.
Gminy, Zarządy
związków
Gmina Kazimierz Biskupi
międzygminnych, W gminie wdrożono system selektywnego zbierania
wielkogabarytowych,
systemem
przedsiębiorstwa odpadów
komunalne i
wystawkowym dwa razy w roku – wiosną i jesienią.
prywatne
Gminy, Zarządy
związków
W większości gmin system ten funkcjonuje w taki
międzygminnych, sposób, że odpady te gromadzone są w specjalnych
przedsiębiorstwa kontenerach, które odpłatnie podstawia podmiot
komunalne i
posiadający stosowne zezwolenia.
prywatne
W większości gmin Powiatu funkcjonuje system
selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych
Gminy, Zarządy
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych
związków
takich jak:
międzygminnych,
przedsiębiorstwa - przeterminowane leki - w aptekach i ośrodkach
zdrowia rozstawione są pojemniki dostarczone przez
komunalne i
dystrybutorów leków.
prywatne

w skład Związku oraz w „Planie gospodarki odpadami
powiatu konińskiego
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Przeprowadzenie metodami
nieinwazyjnymi prac
poszukiwawczych ewentualnie
16 niezinwentaryzowanych mogilników

Zamykanie i rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych
15 niespełniających wymogów
2007-2009

KPGO 2010

2007 i 2008

Starostowie

Brak informacji dotyczących działań w tym zakresie na
terenie Powiatu Konińskiego.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

KPGO 2010,
WPGO, PPGO

Na terenie Powiatu Konińskiego zlokalizowanych jest 9
zamkniętych składowisk:
• Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych
w Golinie
• Składowisko odpadów Komunalnych w m.
Podgór (gm.Kramsk)
• Składowisko odpadów dla Gminy Kazimierz
Biskupi
• Składowisko odpadów w Paprotni (gm.
Krzymów)
• Składowisko odpadów komunalnych w Woli
Rychwałskiej (gm. Rychwał)
• Składowisko odpadów w Rzgowie
• Składowisko odpadów komunalnych w m.
Mielnica Duża (gm. Skulsk)
• Składowisko
odpadów
komunalnych
w
Sompolnie
Gminy, Zarządy
związków
• Składowisko
odpadów
innych
niż
międzygminnych,
niebezpieczne i obojętne z kwaterami na
przedsiębiorstwa
odpady niebezpieczne zlokalizowane w m.
komunalne i
Goranin (gm. Ślesin)
prywatne

- zużyte baterie - pojemniki na zużyte baterie
rozstawione są w urzędach, szkołach oraz innych
placówkach oświatowych,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany przez
Firmę „KOMEX” w Koninie na telefoniczne wezwanie w
ramach zorganizowanej zbiórki
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WPGO, PPGO

WPGO, PPGO

WPGO, PPGO

WPGO, PPGO

WPGO, PPGO

Poprawa systemu zbierania olejów
odpadowych, w szczególności od
17 mieszkańców.

Rozbudowa systemu odzysku i
unieszkodliwiania zużytych baterii i
akumulatorów ukierunkowanego na
całkowite wyeliminowanie ich
18 składowania.

Upowszechnienie systemu zbierania
przeterminowanych lekarstw z
gospodarstw domowych na całym
19 obszarze województwa.

Rozwój systemu zbierania i
demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji oraz odzysku, w tym
recyklingu, odpadów powstających z
20 pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozbudowa systemu odzysku i
unieszkodliwiania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
ukierunkowanego na całkowite
21 wyeliminowanie ich ze składowania.

2007 i 2008

2007 i 2008

2007 i 2008

2007 i 2008

2007 i 2008

Zużyte baterie zbierane są do pojemników
rozstawionych w urzędach samorządowych, szkołach i
innych placówkach oświatowych.
Akumulatory odbierane są przez podmioty
wprowadzające na rynek nowe produkty tego typu.

Oleje odpadowe zbierane są na stacjach benzynowych
i w warsztatach samochodowych.

Pojemniki do zbierania przeterminowanych lekarstw
rozstawione są w aptekach i ośrodkach zdrowia
Stacje demontażu pojazdów na terenie Powiatu
Konińskiego
o Remigiusz Stuczyński – Zakład UsługowoHandlowy „AUTO-REMI” Węglewo 34, 62-590
Golina
o Radosław Korzeniewski – Zakład Kasacji i
Gminy, Zarządy
Recyklingu Pojazdów ul. Kleczewska 11, 62541 Budzisław Kościelny
związków
o Teresa Andrzejak - „AUTO-HANDEL” - Kasacja
międzygminnych,
przedsiębiorstwa
Pojazdów Kuny 57, 62-710 Władysławów
Genowefa 45 62- 513 Krzymów
komunalne i
prywatne
Zgodnie z obowiązującym prawem sklepy sprzedające
sprzęt elektryczny i elektroniczny dla gospodarstwa
domowego zobowiązane są do nieodpłatnego przyjęcia
Gminy, Zarządy
zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany
związków
międzygminnych, nowy sprzęt. Sprzedawca detaliczny zobowiązany jest
przedsiębiorstwa przekazać miejscowym władzom gminnym informację o
adresach punktów zbierających zużyty sprzęt i jego
komunalne i
rodzaj
prywatne

Gminy, Zarządy
związków
międzygminnych,
przedsiębiorstwa
komunalne i
prywatne
Gminy, Zarządy
związków
międzygminnych,
przedsiębiorstwa
komunalne i
prywatne
Gminy, Zarządy
związków
międzygminnych,
przedsiębiorstwa
komunalne i
prywatne
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Inwentaryzacja i usuwanie wyrobów
22 zawierających azbest

WPGO, PPGO

2007 i 2008

Samorządy
gminne
zobowiązane
zostały
do
udostępnienia mieszkańcom informacji o znajdujących
się na terenie gminy punktach zbierających zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych, na stronie internetowej oraz w
sposób zwyczajowo przyjęty.
Nadal na stronach internetowych Gmin nie ma tych
informacji
Starostwo Powiatowe w Koninie w roku 2007
rozpoczęło realizację „ Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu
konińskiego na lata 2007-2012”.
Program został przyjęty Uchwałą Nr IX/41/07 Rady
Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007r. ( w dniu
22 listopada 2007r. została przyjęta Uchwała Nr
XIII/61/07 Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany
treści załącznika do w/w uchwały”)
Celem programu jest doprowadzenie do stopniowej
eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia
człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe
unieszkodliwienie. W programie opisano ogólne
mechanizmy oraz zasady pomocy, której powiat
zamierza udzielić osobom decydującym się na
usunięcie elementów zawierających azbest z
budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić
do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć
ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.
Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie,
precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na
ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby
azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem
programu.
Dzięki pomocy finansowej będzie miała miejsce
Gminy, Zarządy
związków
częściowa realizacja zapisu zobowiązania traktatu
międzygminnych, akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, w którym nasz
przedsiębiorstwa kraj zobowiązał się do usunięcia z użytkowania do roku
komunalne i
2032 materiałów budowlanych zawierających azbest.
prywatne
W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady
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Rozliczenie kosztów w wariancie I:
1.Usługę wykonuje uprawniony podmiot wybrany w
drodze przetargu ogłoszonego przez tutejsze
Starostwo
2. Starosta dokonuje zwrotu poniesionych przez
podmiot
kosztów
kwalifikowanych
do dotacji
w „Programie usuwania azbestu…”, na podstawie:
• faktury,

Realizacja programu obejmuje dwa warianty:
I Wariant – pokrycie z w/w środków 100%
poniesionych kosztów demontażu, zabezpieczenia,
transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest;
II Wariant – pokrycie z w/w środków 100%
poniesionych kosztów zabezpieczenia odpadów
zawierających azbest, transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest. Wariant będzie
zastosowany w stosunku do osób, które dokonały
demontażu
i
wymiany
pokryć
dachowych
zawierających
azbest,
ale
nie
poddały
unieszkodliwieniu.
Szczegółowy
opis
zasad rozliczenia
kosztów
przedsięwzięcia

pomocy, której Powiat zamierza udzielić osobom
decydującym
się
na
usuniecie
elementów
zawierających azbest z budynków lub budowli.
Pomoc skierowana jest do mieszkańców powiatu
konińskiego jak również do osób spoza terenu powiatu,
ale posiadających tytuł prawny do nieruchomości
położonej na terenie jednej z 14 gmin powiatu.
Do realizacji przedsięwzięcia planuje się corocznie
wykorzystanie następującej kwoty: - 300 000,00 zł ze
środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz 200 000,00 zł dotacji ze
środków
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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Rozliczenie kosztów w wariancie II:
1.Usługę wykonuje uprawniony podmiot wybrany w
drodze przetargu ogłoszonego przez tutejsze
Starostwo
2. Starosta dokonuje zwrotu poniesionych przez
podmiot
kosztów
kwalifikowanych
do dotacji
w „Programie usuwania azbestu…”, na podstawie:
• faktury,
• karty przekazania odpadów poszczególnych
rodzajów,
uprawnionych
do
dotacji
mieszkańców
powiatu
konińskiego,
potwierdzającej unieszkodliwienie odpadów
na składowisku odpadów niebezpiecznych ( w
Koninie).
3. Faktury rozliczane na bieżąco, wg. kolejności
wpływów, termin płatności
30 dni. Warunkiem
wystawienia faktury jest podpisanie przez strony
protokołu
odbioru
końcowego
stwierdzającego
wykonanie całości prac wynikających z indywidualnej
umowy.
Łącznie przez dwa lata realizacji „Programu usuwania
azbestu…” unieszkodliwiono 865,53 ton odpadu –

karty ewidencji odpadów wytworzonych w
obiektach
stanowiących
własność
poszczególnych, uprawnionych do dotacji
mieszkańców powiatu konińskiego,
• karty przekazania odpadów, poszczególnych,
uprawnionych do dotacji
mieszkańców
powiatu
konińskiego,
potwierdzającej
unieszkodliwienie odpadów na składowisku
odpadów niebezpiecznych ( w Koninie ).
3. Faktury rozliczane na bieżąco, wg. kolejności
wpływów, termin płatności
30 dni. Warunkiem
wystawienia faktury jest podpisanie przez strony
protokołu
odbioru
końcowego
stwierdzającego
wykonanie całości prac wynikających z indywidualnej
umowy.

•

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Konińskiego
za lata 2007-2008

34

Organizacja systemu zbierania,
gromadzenia i transportu odpadów
powstających w sektorze małych i
średnich przedsiębiorców

Rozpoznanie
stanu aktualnego
gospodarki odpadami w małych i
średnich
podmiotach
gospodarczych

Rozbudowa systemu selektywnego
zbierania odpadów z remontów,
budowy i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury
drogowej

Rozbudowa systemu
zagospodarowania zużytych opon,

azbestu,
prace
prowadzone
były
na
352
nieruchomościach położonych na terenie powiatu
konińskiego, wartość zadania wyniosła 934 623,72 zł
(środki PFOŚiGW – 556 623,72 zł + środki WFOŚiGW
w Poznaniu – 378 000,00 zł dotacji).
Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami
Gminy, Zarządy
związków
międzygminnych,
przedsiębiorstwa
komunalne i
Zużyte opony zbierane są przez podmioty posiadające
prywatne
stosowne zezwolenia.
WPGO, PPGO
2007 i 2008
W większości gmin system ten funkcjonuje w taki
Gminy, Zarządy
sposób, że odpady te gromadzone są w specjalnych
związków
międzygminnych, kontenerach, które odpłatnie podstawia podmiot
przedsiębiorstwa posiadający stosowne zezwolenia. Odbiór odbywa się
komunalne i
według ustalonego harmonogramu.
prywatne
WPGO, PPGO
2007 i 2008
Przy około 9 tys. podmiotów gospodarczych na terenie
powiatu nierealnym jest posiadanie wiedzy o
wszystkich, stąd wiedzę o stanie gospodarki odpadami
w MŚP starostwo posiada w ograniczonym stopniu.
Część gmin posiada wiedzę o MŚP zlokalizowanych na
ich terenie.
Gminy typowo rolnicze, na których nie ma
zlokalizowanych wielu przedsiębiorstw działalność i
produkcja jest gminie powszechnie znana, a podmioty
te działają w oparciu o własne programy gospodarki
WPGO, PPGO
2007 i 2008
Starostwo
odpadami
Nie tworzy się dodatkowego systemu zbierania,
gromadzenia i transportu odpadów powstających w
sektorze MŚP na terenie gmin. Odpady z tych
Gminy, Zarządy
podmiotów wchodzące w skład strumienia odpadów
związków
komunalnych odbierane są w sposób ogólnie przyjęty
międzygminnych, na terenie gmin. Natomiast odpady spoza strumienia
przedsiębiorstwa odpadów
komunalnych
muszą
być
komunalne i
zagospodarowywane w własnym zakresie przez te
prywatne
podmioty z wykorzystaniem własnych wewnętrznych
WPGO, PPGO
2007 i 2008
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Rozbudowa systemu selektywnego
zbierania odpadów opakowaniowych

WPGO, PPGO

2007 i 2008

Gmina Krzymów
Na terenie 12 miejscowości gminy zlokalizowanych jest
Gminy, Zarządy
20 punktów, w których znajdują się pojemniki na szkło,
makulaturę i plastik.
Pojemniki są sukcesywnie
związków
międzygminnych, opróżniane w zależności od napełnienia. Zbiórką
przedsiębiorstwa odpadów selektywnych zajmuje się firma:
Zakład Pozyskiwania Surowców Wtórnych Zbigniew
komunalne i
prywatne
Zbierski, Helenów Pierwszy 2, 62-513 Krzymów

Gmina Kramsk
Segregowane są: plastik, szkło, makulatura każde w
oddzielnych pojemnikach. Utworzone są tzw. wysepki
ekologiczne, na których umieszczone są pojemniki do
segregacji. Razem jest 82 pojemników. Podpisana jest
umowa na odbiór tych odpadów przez Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kramsku

Gmina Grodziec
W większości sołectw są umieszczone pojemniki na
odpady segregowane tj.
- na szkło
- 20 szt.
- na tworzywa sztuczne
- 26 szt.
- makulatura
- 2 szt.
- złom
- 1 szt.
- odpady organiczne
- 1 szt.

Gmina Golina
Segregowane odpady zbierane są w kontenerach
rozstawionych na terenie gminy. Mieszkańcy segregują
również odpady w systemie u źródła za pomocą
worków.

Według stanu na 31.12.2008 r.

programów gospodarki odpadami.
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Gmina Rychwał
W gminie prowadzi się selektywną zbiórkę u źródła
odpadów opakowaniowych: tworzyw sztucznych,
makulatury i szkła
Do selektywnej zbiórki odpadów wykorzystywane są
ogólnodostępne pojemniki rozstawione na terenie
gminy

Gmina Kleczew
na terenie całej gminy Kleczew zlokalizowane są
specjalne kosze na różne rodzaje odpadów, które w
następstwie poddawane są powtórnemu przetworzeniu.
Na terenie Gminy Kleczew zbieramy następujące
odpady komunalne:
o makulaturę,
o tworzywa sztuczne,
o stłuczkę szklaną,
Zbiórką zajmuje się ZGKiM w Kleczewie

Gmina Kazimierz Biskupi
Selektywną zbiórką odpadów objęte są wszystkie wsie
na terenie gminy. Mieszkańcy poszczególnych wsi
gromadzą odpady z podziałem na papier, szkło, plastik,
w specjalnych, różnokolorowych workach, specjalnie
oznakowanych:
o worek biały - szkło,
o worek żółty - tworzywa sztuczne,
o worek niebieski - makulatura.
Do zbierania odpadów opakowaniowych i użytkowych
wykorzystywane są także ogólnodostępne pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów na plastik, szkło oraz
makulaturę. Ilościowo przestawia się to następująco:
• ilość pojemników PET – 45 sztuk
• ilość pojemników na szkło – 32 sztuki
• ilość pojemników na makulaturę – 11 sztuk

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Konińskiego
za lata 2007-2008

37

Gmina Wierzbinek

Gmina Skulsk
Selektywna zbiórka odpadów odbywa się na terenie
całej gminy. Rozstawione są zestawy pojemników.
Mieszkańcy otrzymują worki do segregacji.

Gmina Ślesin
Pojemniki do segregacji na odpady (szkło, plastik)
rozstawione są w każdym sołectwie

Gmina Stare Miasto
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy odbywa
się w oparciu o punkty selektywnego zbierania –
zestawy pojemników – 35 punktów wyposażonych w
pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne, w czterech
punktach dodatkowo znajdują się pojemniki na papier
i tekturę. W roku 2009 na wniosek sołtysów z
poszczególnych sołectw dokupiono kolejnych 12
zestawów, w tym pięć pojemników na papier i tekturę.
Pojemniki rozstawione są na terenie sołectw we
wskazanych przez sołtysów miejscach

Gmina Sompolno
Odpady segregowane są w pojemnikach na : szkło
białe, szkło kolorowe – pojemniki szt. 45, makulatura
pojemniki szt. 23, tworzywa sztuczne pojemników w
ilości szt. 52 , metal w ilości 16 szt. oraz system
workowy.
Segregowane odpady zbierane są przez P.U.K. Sp. z
o. o. , które to Przedsiębiorstwo przekazuje odpady
Firmie EKO SERWIS z Kutna. Odpady odbierane są
od mieszkańców nieodpłatnie.

Gmina Rzgów
Na terenie Gminy rozstawione są 34 pojemniki na
plastik i szkło, które wywozi firma „Transport ciężarowy,
zbiórka, skup odpadów Janusz Blachowski” Września.
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Źródło Informacje z gmin Powiatu

ZOT Bakun w gminach w których prowadzi działalność
w zakresie odbioru odpadów komunalnych, prowadzi
również zbiórkę selektywną odpadów opakowaniowych
takich jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne.

Gmina Wilczyn
Na terenie Gminy Wilczyn ustawionych było 60
pojemników 1100 l na segregację odpadów szkło i
plastik, a w Wilczynie i Wilczogórze dodatkowo na
makulaturę. Od roku 2008 rozpoczęto segregację tzw.
u źródeł. Każdy mieszkaniec, który ma podpisaną
umowę na wywóz nieczystości stałych otrzymuje
bezpłatnie worki na segregację szkła i plastiku.
Surowce te odbierane są raz w miesiącu również
nieodpłatnie. Unieszkodliwianiem nieczystości stałych i
zbiórką wyselekcjonowanych odpadów zajmuje się
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie. Surowce
te trafiają na Składowisko Odpadów Komunalnych w
Kownatach, gdzie są dokładnie segregowane i
odsprzedawane innym odbiorcą

segregacja „u źródła” w gospodarstwach domowych
systemem różnokolorowych worków na odpady
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4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć
DOTACJE ZE SRODKÓW PFOŚiGW W ROKU 2007
o

dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie wdrażania
systemowych rozwiązań ochrony środowiska – aktywizacja środowisk lokalnych;
kontynuacja szkoleń poprzez Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej;
międzygminny konkurs na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej
zadbaną zagrodę w każdej gminie” ;

o

dla Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Koninie na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Edukacja ekologiczna uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego należących do LOP”,

o

dotacja dla SP w Jóźwinie na realizację projektu edukacyjnego „Bociany węglem
rysowane”

DOTACJE ZE SRODKÓW PFOŚiGW W ROKU 2008
o

dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na szkolenia i
konkursy o tematyce ekologicznej;

o

dla Nadleśnictwa Konin na realizację programu aktywnej edukacji przyrodniczoleśnej;

o

dla Nadleśnictwa Grodziec na utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierzyny na
ternie Ośrodka Edukacji Leśnej ,

o

dla Gminy Kazimierz Biskupi na zadanie inwestycyjne służące gospodarce
wodnej w m. Posada,

o

dla Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Koninie na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Edukacja ekologiczna uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego należących do LOP”,

o

dla Aeroklubu Konińskiego na wykonanie dokumentacji fotograficznej w celu
lokalizacji zagrożeń środowiska,

o

dla Gminnej Spółki Wodnej w Rychwale na konserwację rowów melioracyjnych
sposobem mechanicznym w gminie Rychwał i gminie Grodziec – I etap,

o

dotacja na rozbudowę schroniska dla zwierząt dla Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami
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Tabela 9. Realizacja środków na realizacje zadań związanych z gospodarką odpadami na
terenie poszczególnych gmin Powiatu Konińskiego
Lp.

Nazwa zadania
Golina
Dotacja dla ZGKiM w Golinie na zakup
sprzętu
Gospodarka odpadami na terenie gminy
Dotacje z GFOŚiGW na zadania związane
z ochroną środowiska (w tym gosp.
odpadami)
Grodziec
Wywóz odpadów segregowanych
Wywóz odpadów niesegregowanych
Kazimierz Biskupi
Wydatki budżetu na oczyszczanie miast i
wsi
Zakup pojemników do segregacji
odpadów
Opracowanie Programu Ochrony
Środowiska , Planu Gospodarki
Odpadami, Programu usuwania azbestu
Kleczew
Dotacja dla ZGKiM w Kleczewie na zakup
sprzętu
Kramsk
Wydatki związane z bieżącym
utrzymaniem wysypiska,
Wydatki na opróżnianie pojemników,
Wydatki na mapy sytuacyjno –
wysokościowe dotyczące wysypiska,
Wydatki związane z projektem na
rekultywację składowiska śmieci
Usługi związane z odbiorem padliny
zaliczanej do odpadów szczególnego
ryzyka i unieszkodliwianiem bezdomnych
zwierząt
Usługi związane ze sprzątaniem terenu
Dotacje z GFOŚiGW na zadania związane
z ochroną środowiska (w tym gosp.
odpadami)
Zakup pojemników do zbiórki odpadów
Krzymów
Organizacja selektywnej zbiórki odpadów
Rychwał
Organizacja gospodarki odpadami na
terenie gminy
Zakup pojemników do zbiórki odpadów
Rzgów
Organizacja selektywnej zbiórki odpadów
Skulsk
Organizacja gospodarki odpadami na
terenie gminy
Dotacje z GFOŚiGW na zadania związane
z ochroną środowiska (w tym gosp.
odpadami)
Sompolno
Organizacja selektywnej zbiórki odpadów
Stare Miasto
Finansowanie wywozu odpadów
komunalnych selektywnie zebranych oraz
niesegregowanych (z pojemników przy

Nakłady w
2007 r. (zł)

Nakłady w 2008 r.
(zł)

Źródło
finansowania

20 000,00

-

środki własne

46 890,00

81 500

środki własne

20 160,00

20 000,00

GFOŚIGW

12 637,31

18 643,40

9 830,96

19 074,79

środki własne
środki własne
mieszkańców

124 328,74

71 856,34

środki własne

9 028,00

10 211,40

GFOŚiGW

-

13 187,00

GFOŚiGW

250 000,00

-

64 601,20
34 461,04
1 200,00
21 350,00

10 120,12
51 575,50
-

środki własne
środki własne
środki własne
środki własne
środki własne
środki własne

6 917,17

2 135,00

37 134,03
-

-

15 819,84
16 800,73
15 677,00

środki własne

GFOŚiGW
środki własne

18 504,47

21 462,24

środki własne

58 135,28

66 000,00

środki własne

-

2 000,00

środki własne

ok. 20 000,00

25 739,00

środki własne

20 000,00

-

srodki własne

11 308,00

-

GFOŚiGW

43 802,00

50 400,00

18 123,82

28 154,25

środki własne

środki własne
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Urzędzie Gminy)
Ślesin
Wydatki budżetu na oczyszczanie miast i
wsi
Wierzbinek
Zakup śmieciarki
Zakup worków do selektywnej zbiórki
Wilczyn
Dotacja dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej na wywóz nieczystości
stałych I segregację odpadów
Starostwo Powiatowe
Dotacja dla Związku Międzygminnego
Koniński Region Komunalny na szkolenia i
konkursy o tematyce ekologicznej
Edukacja ekologiczna, udział w
szkoleniach i seminariach
Dofinansowanie do usuwania azbestu
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki
Razem
Źródło: Informacje z gmin

214 000,00

392 000,00

środki własne

4 500,00

300 120,00
4 500,00

środki własne
środki własne

70 000,00

100 000,00

-

20 000,00

PFOŚiGW

-

5 000,00

PFOŚiGW

środki własne

934 623,72 (środki PFOŚiGW –
556 623,72 z + środki WFOŚiGW
w Poznaniu – 378 000,00 dotacji)
22 000,00
1 586 358,88
1 849 153,47

PFOŚiGW,
WFOŚiGW
PFOŚiGW

5. Wskaźniki realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami
Monitorowanie realizacji planu ma umożliwić ocenę prawidłowości i efektywności
działań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywać się
w dwóch płaszczyznach, obejmujących ewolucje sytuacji wewnętrznej powiatu oraz
zmiany zachodzące w otoczeniu gmin i powiatu konińskiego.
Dla oceny efektywności gospodarowania odpadami zaproponowano wskaźniki
ilościowe i jakościowe podane w poniższej tabeli.
Tabela 10 Zestawienie wskaźników realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami
Lp.
1.
2.
3.
4.
5..
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa wskaźnika
Odsetek gospodarstw domowych objętych zorganizowaną
zbiórką
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ogółem [Mg]
- w przeliczeniu na mieszkańca [kg/rok]
Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w
przeliczeniu na mieszkańca na rok
Ilość deponowanych odpadów komunalnych na
składowiskach [Mg]
Stopień odzysku i recyklingu odpadów [%]:
- ulegających biodegradacji
- opakowaniowych
- wielkogabarytowych
- budowlanych
- niebezpiecznych
Udział odpadów z sektora komunalnego
unieszkodliwianych przez składowanie [%]
Ilość gmin prowadzących zbiórkę selektywną
Ilość eksploatowanych składowisk
Ilość wytworzonych osadów ściekowych [Mg]
Odsetek unieszkodliwionych osadów ściekowych
Liczba istniejących dzikich wysypisk śmieci
Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym

Wartość wskaźnika w latach:
2006
2008
wyjściowa
osiągnięta
ok. 70%

ok. 80%

21 253,6
171,19

18 176,77
144,94

59,6

b.d.

19 897,0

17 736,28

b.d.
37
0,1
4,5
2,2

b.d.
41
0,1
5,5
2,0

93

97

14
4
1850,5
28,4
Likwidowane na
bieżąco
63 429

14
3
1 043
19,2
Likwidowane na
bieżąc
18 300
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14.
15.
16.

Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych
odzyskowi [%]
Ilość odpadów z sektora gospodarczego
unieszkodliwianych [%]
Ilość wyrobów azbestowych [m2]
Liczba oraz skuteczność kampanii edukacyjnopromocyjnych

17.

87,3

87,43

12,7

12,56
2

3 558 640,21 m
Efekty edukacji
ekologicznej
widoczne są w
ilościach
selektywnie
zbieranych
odpadów, w ilości
wytwarzanych
odpadów,

2

3 479 956 m
Efekty edukacji
ekologicznej
widoczne są w
ilościach
selektywnie
zbieranych
odpadów, w ilości
wytwarzanych
odpadów,

Źródło: Informacje z gmin
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6. Podsumowanie i wnioski
1.

We wszystkich gminach Powiatu funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów
opakowaniowych, do której mieszkańcy mają powszechny dostęp.

2.

Około 80 % mieszkańców gmin Powiatu objętych jest zorganizowanym systemem
odbioru odpadów komunalnych.

3.

Istnieje duży problem z monitoringiem gospodarki odpadami na terenie
poszczególnych gmin Powiatu. Gminy nie dysponują rzetelnymi danymi
dotyczącymi gospodarki odpadowej na swoim terenie.

4.

Nie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych.

5.

W większości gmin funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych
takich jak zużyte baterie oraz przeterminowane leki.

6.

Na

terenie

Powiatu

Konińskiego

działają

3

czynne

składowiska

oraz

zlokalizowanych jest 9 zamkniętych składowisk, które należy poddać rekultywacji.
7.

Nadal nie są realizowane rozwiązania ponadlokalne na terenie Powiatu
Konińskiego. Funkcjonuje ZM KRK jednakże nie wszystkie gminy powiatu w nim
działają. Niektóre gminy gospodarkę odpadami prowadzą w sposób samodzielny,
co nie sprzyja powstaniu rozwiązania kompleksowego opisanego w Wojewódzkim
oraz Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami..

8.

Samorządy gminne z opóźnieniem realizują obowiązki prawne nałożone przez
ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie wszystkie gminy
Powiatu Konińskiego mają opracowane nowe regulaminy utrzymania czystości i
porządku w gminach.

9.

Większość gmin Powiatu (za wyjątkiem gmin: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk,
Grodziec) nie wywiązały się z określonego przepisami prawa obowiązku złożenia
do przyjęcia przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdań z realizacji gminnych
planów gospodarki odpadami komunalnymi,

10.

Władze

gmin

mają

obowiązek

podania

swoim

mieszkańcom

przez

wójtów/burmistrzów informacji o miejscach i sposobach zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego wytwarzanych w ich gospodarstwach domowych
z którego nie wszystkie się wywiązują.
11.

Powiat oraz poszczególne gminy realizują akcje związane z edukacją
ekologiczną.

12.

Powiat Koniński ma opracowany Program usuwania azbestu, którego zapisy są
obecnie realizowane.
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13.

Istniejące i funkcjonujące składowiska powinny posiadać oprócz instrukcji
eksploatacji również decyzję na unieszkodliwianie odpadów

14.

Weterynarze prowadzący działalność na terenie powiatu konińskiego

i

posiadający siedzibę firmy na terenie powiatu powinni uregulować działalność na
podstawie przepisów ustawy o odpadach,
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