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   Wedtug oszacowan w roku 2009 w Mazowieckiem zostato wytworzonych okoto 7,5 min Mg

odpad6w, w tym okoto 1,68 min Mg stanowHy odpady komunalne (22,4%).

   Z danych Gtownego Urzedu Statystycznego wynika, ze w roku 2009 w sposob nieselektyv/ny

zebrano w wojewodztwie mazowieckim 1 433,1 tys. Mg odpadow komunalnych. Srednio w calym

wojewodztwie na jednego mieszkanca zebrano 274 kg zmieszanych odpadow komunalnych.

Najwiecej odpadow zebrano w obszarze miasta stoiecznego Warszawy - 1 006,4 tys. Mg (70,22%),

z tego w same'] Warszawie 627,1 tys. Mg (43,76%). W osmlu powiatach, w tym w szesciu

z obszaru m.st. Warszawy, zebrano o wiele wiecej odpadow, niz wynika to z oszacowan staty-

stycznych na podstawie liczby zameldowanych mieszkancow. W roku 2009 w powiecie warszaw-

skim zachodnim zebrano najwieksze ilosci odpadow w przeliczeniu na jednego mieszkanca:

481 kg. Nalezy sao'zlc, ze przyczyna takiego stanu rzeczy jest fakt, ze liczba mieszkancow obje,-

tych zorganlzowanyrn systernem odbierania odpadow, znacznie przewyzsza liczbe mieszkancow

zameldo'.'.'anych na analizowanym terenie. W wojewodztwie mazowieckim srednio zebrano 274 kg

odpad6w komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkanca. W calym obszarze rniasta stoiecz-

nego Warszawy srednia zebranych odpadow wynosi 342 kg/mieszkarica/rok, przy czym w Warsza-

wie jest to 366 kg. Zwraca uwage wysoki wskaznik 348 kg/mieszkarica/rok w powiecie grojeckim

oraz 415 kg/mieszkanca/rok w powiecie grodzkirn Miasto Siedlce. Natomiast w caiym obszarze

siedleckim srednia zebranych odpadow 146 kg/mieszkarica/rok oraz w powiecie siedleckim

66 kg/mieszkarica /rok, sa najnizsze w wojewodztwie.

            Odpady komunalne wedkjg obszarow/regionow gospodarki odpadami

   W skali kraju selektywna zbiorka odpadow prowadzona byla v/ 2 290 gminach, brak zbiorki

selektywnej byto w 188 grninach (7,6%). Seleklywna zbiorka odpadow biodegradowalnych rniaia

miejsce w 834 gminach. W wojewodztwie mazowieckim v/ roku 2008 selektywna zbiorka odpadow

komunalnych byla prowadzona w 287 gminach, brak zbiorki selcktywnej byto w 27 gminach (8,6%).

   W roku 2009 w wojewodziwie mazowieckim selektywnie zebrano 123 780 Mg odpadow

komunalnych, w tym;

    - papier i tektura - 32 911,6 Mg,

   - szkio - 32 911,6 Mg,

    - tworzywa sztuczne - 12 916,9 Mg,

   - metale - 3 543,1 fvlg,

   - tekstylia i pozoslale - 9 227,7 Mg,

   - wielkogabarytowe - 12 027 Mg,

   - niebezpieczne - 211,2 Mg,

   - ulegajace biodegradacji - 29 459,4 Mg.

Obszargospodarki
odpadami
wgWPGO

Odpadywytworzone
wgoszacowari

[tys.Mg]

Odpadyzebrane
zmieszanewgGUS

[tys,Mg]

Odpady
zebrans/wytw.

[%]

Odpadyzebrane/
mieszkarica/rok

[kg/M/rok]

m.stWarszawa 1026,9 1006,4 98,00 342

Ciechanowski 98,0 58,3 59,50 166

Ostrcrf^cki 81,0 45,1 55,71'. 158

Pfockl 149,9 106,8 71,23 211

RadomskI 213,2 155,3 72,86 216

Siedleokl 115,2 61,2 53,12 146

Obszaryrazem 1684,2 1433,1 85,09 274



                     UCHWALA Nr ......./......../2011
                     RADY POWIATU W SIERPCU

                       z dnia .... czerwca 2011 roku

zmieniajaca Uchwat^ w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego
na rok 2011

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzadzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pozn. zm.)
art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1
W Uchwale ? 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 wprowadza
sie nastepujace zmiany:
 1) Zwieksza sie dochody budzetu o kwot? 2813 250 zl. Plan dochodow budzetu
powiatu ogolem wynosi 50267 310 zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 1
do niniejszej uchwaly, zmieniajacym zaiacznik nr 1 do Uchwaly Budzetowej
pn. Dochody na 2011 rok.

      a) dochody biezace zwieksza sie o kwote 313250 zl, tj. do kwoty
      45 094 243      zl.
      b) dochody majatkowe zwieksza si^ o kwote 2 500 000 zl. Plan
      dochodow majatkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi
      5 173 067 zl.

2) Zwieksza sie wydatki budzetu o laczna_ kwote 2 813 250 zl. Plan wydatkow
budzetu powiatu ogolem wynosi 56 067 310 zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 2 do
niniejszej uchwaly, zmieniajacym zaiacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej pn.
Wydatkina2011 rok.

      a) wydatki biezace zwieksza si? o kwote 313 250 zl tj. do kwoty
      44 120 861 zl, zgodnie z zaiacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly
      zmieniajacym zaiacznik Nr 2a do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki
      biezace.
      b) wydatki majatkowe zwieksza si? o kwote 2 500 OOOzl, tj. do kwoty
      11 946 449 zl, zgodnie z Zaiacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaty,
      zmieniajacym zaiacznik nr 2b do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki
      majatkowe na 2011 rok.

3) Dokonuje si^ zmian w planie wydatkow na zadania inwestycyjne na 2011
rok, zgodnie z zaiacznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaty zmieniajacym zaiacznik
Nr 8 do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki   na zadania inwestycyjne
na2011 rok.



   Isiniejace obecnie w wojewodztwie mazowieckim zaplecze do odzysku i unieszkodliwiania

odpadow, charakteryzowane prze-z rodzaj, liczb? i wydajnosc instalacji do zagospodarowania

odpadow komunalnych, w nastepnych latach bedzie niewystarczajace.

   Wydajnosc funkcjonujacych w wojewodztwie instalacji wynosi 641,5 tys. Mg/rok (WPGO, 2007-

2011). W 2011 r., przy poziomie wytwarzanych odpad6w, prognozowanym na 1 952 tys. Mg,

potrzebna dodatkowa wydajnosc instalacji (w tym modernizacja istniejacych i budowa nowych)

wyniesie okoto 1 300 tys. Mg/rok.

   1-aczna liczba instalacji i obiektow do unieszkodliwiania odpadow poprzez sktadowanie na tere-

nis Mazowsza wynosi 89. Sa to:

  - skfadowiska odpadow innych niz niebezpieczne I obojetne - 87 (75 instalacji - dia odpad6w

    komunalnych, 12 instalacji - dia odpadow przernystowych),

  - sktadowiska odpadow niebezpiecznych - 1,

  - sktadowiska odpadow oboj^tnych - 1,

   W latach 1999-2009 zostato w mazowieckim zarnknietych lub wytaczonych z eksploatacji tacznie

79 sktadowisk odpadow komunalnych (55% z liczby 154 skladowisk przyjmujacych odpady

w 1999 r.). W roku 2009 na terenie wojewodztwa mazowieckiego funkcjonowato 75 skladowisk

odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, przyjmujacych odpady komunalne. W ocenie Woje-

wodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, wedlug stanu na dzieri 31.12.2009 r. wymagania

dyrektywy 1999/31AVE spelniafo 38 skiadowisk przyjmujacych odpady komunalne (50,6%), o 8,5%

wiecej, niz na koniec roku 2008. Do rnodernizacji zakwalifikowano 32 sktadowiska przyjmujace

odpady komunalne (42,7%), o 20% mniej niz w poprzednim roku. W odniesieniu do 10 z nich,

na roznym otapie zaawansowania, trwaty procedury zmierzajace do wydania przez wtasciwy organ

ochrony srodowiska, decyzji o ich zamknieciu. Biorac pod uwage brak mozliwosci dostosowania do

wymagan dyrektywy 1999/31/WE, jak rowniez decyzje wtasciwych organdw, do zamkniecia defini-

tywnie zakwalifikowano 5 sktadowisk przyjmujacych odpady komunalne (6,7%).

   Jak juz wspomniano, eel posredni, ustaiony w Traklacie Akcesyjnym na rok 2007 zaktadat,

ze na sktadowiskach odpadow, ktore nie spetniaja.technicznych i organizacyjnych wymagan dyrek-

tywy 1999/31AVE, dopuszcza sie skladdwanie w skali catego kraju rnaksymalnie 36% catosci

sktadowanych odpadow.

   Jak wynika z opracowanego przez Ministerstwo Srodowiska ,,Sprawozdania z realizacjl

krajowego planu gospodarki odpadami 2010 za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia

31 grudnia 2008 r.", w roku 2007 w wojewodztwie mazowieckim na sktadowiskach spetniajacych

wymogi dyrektywy 1999/31AVE zdeponowano 832 474,84 Mg odpadow, a na sktadowiskach nie-

spetniajqcych wymogow zdeponowano 258 651, 68 Mg odpadow, co slanowi odpowiednio

76,29% i 23,71% ogolnej ilosci 1 091 126,52 Mg odpadow sktadowanych w 2007 r. W roku 2008

w wojewodztwie mazowieckim na sktadowiskach spetniajacych wymogi dyrektywy 1999/31A'VE

zdeponowano 579 982 Mg odpadow, na sktadowiskach nie spelniajacych wymogow zdepono-

wano 217 592 Mg odpad6w, co stanowi odpowiednio 72,72% (w Polsce 84,77%) i 27,28%

(w Polsce 15,23%) ogolnej ilosci 797 574 Mg odpad6w sktadowanych w 2008 r. na terenie woje-

wodztwa (eel posredni dia Polski - nie wiecej niz- 32% odpadow sktadowanych niezgodnie

z dyrektywa w 2008 r.)

   W wojewodztwie mazowieckim w roku 2009 skiadowano 906 752 Mg odpadow komunalnych,

z tego 711 346 Mg (78,45%) na sktadowiskach speiniajacych wymogi dyrektywy oraz 195 406 Mg

(21,55%) na sktadowiskach nie speiniajacych wymogow dyrektywy 1999/31A'VE (eel posredni

na 2009 r. - nie wiecej niz 26% odpadow sktadowanych niezgodnie z wymogami, ale juz tyiko

17% w 2010 r.).
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 oddano do uzytkowania instalacje do produkcji paliwa alternatywnego w Pruszkowie

 (MZO Sp. z o. o. w Pruszkowie) i Warszawie (REMONDIS).

   Waznym kierunkiern dziatari w gospodarce Odpadami byto tworzenie zintegrowanych systemow

 gospodarki odpadami, obejrnuja.cych zarowno segregacje odpadow, jak tez ich dalsza przerobke.

 W wojewodztwie mazowieckim w latach 2000-2001 uruchomiono Zakiad Unieszkodliwiania Staiych

 Odpad6w Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie z linia do segregacji, kompostownia i spalarnia

 oraz Zaklad Unieszkodliwiania Odpad6w Komunalnych w Kobiernikach k/Ptocka z segregacja

 i kompostownia odpadow. ZUSOK w Warszawie jest pierwsza w Polsce i jak dotad jedyna, insta-

 lacja do termicznego przetwarzania odpad6w komunalnych z linia technotogicznq do segregacji

 i kompostowania odpadow oraz spalania z odzyskiem energii. Jest planowana rozbudowa ist-

 niejacej linii do termicznego Unieszkodliwiania odpadow do 322 tys, Mg/rok, a takze budowa II linii

 do termicznego przetwarzania odpadow. Powstaja celowe komunalne zwiazki gmin, ktore umozliwia

 kompleksowe rozwiazywanie problem6w gospodarki odpadami komunalnymi na znacznych obsza-

 rach. Na terenie rn.st. Warszawy funkcjonuje system zbiorki zuzytego sprz?tu elektrycznego i elek-

tronicznego: 12 bezpiatnych punktow zbiorki sprzetu w dni robocze, 18 punktow w soboty, 1 punkt

catodobowy oraz odbior sprzetu w sklepach, Istnieje system zbiorki przeterminowanych lekow

(apteki), termometrow lekarskich rteciowych (apteki), baterii (organizacje odzysku). Lokalizacj^

instalacji odzysku i Unieszkodliwiania odpadow w Regionalnych Obszarach Gospodarki Odpadami

wojewodztwie mazowieckim - stan na 31.12.2009 r. zawiera mapa.

3. Stan gospodarki odpadami komunalnymi wedi'-ug regionalnych obszarow
   gospodarki odpadami

   Podstawowe funkcje, jakie powinien wypetniac regionalny zaktad zagospodarowania odpadow,

bedacy podstawa gospodarki odpadami komunalnymi, zostaty przedstawione w Krajowym planie

gospodarki odpadami 2010. Przepustowosc takiego zaktadu powinna umozliwia6 przyjmowanie

i przetwarzanie odpadow z obszaru zamieszkaiego co najmniej przez 150 tys. mieszkancow.

   Minimalny zakres ustug, jaki powinny zapewnlac regionalne zaklady zagospodarov/ania odpadow:

  - mechaniczno - biologiczne lub termiczne przeksztalcanie zmieszanych odpadow komunalnych

     i pozostalosci z sortowni,

  - sktadowanie przeiv.'orzonych zmieszanych odpadow komunalnych,

  - kompostowanie odpadow zielonych,

  - sortowanie poszczegolnych frakcji odpadow komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

  - zaktad demoniazu odpadow wielkogabarytowych (opcjonalnie),

  - zaktad przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

   Dia aglomeracji lub regionow obejmujacych po'iwyzej 300 tys. mieszkancow w Kpgo 2010, jako

zaiecana forme' Unieszkodliwiania v/skazuje sie termiczne przeksztaicanie niesegregowanych odpa-

d6w komunalnych. Dia potrzeb obslugi 5,2 min mieszkahcow wojew6dztwa mazowieckiego,

w ,,Wojew6dzkim planie gospodarki odpadami dia Mazowsza", 'A'yrozniono 6 ponadgminnych obsza-

r6w/region6v; gospodarki odpadami: m.st. Warszawy, ciechanowski, ostrotecki, ptocki, radomski,

siedlecki.

   W kazdym z tych regionow wytypowane zostato co najmniej jedno sktadowisko odpadow komu-

nalnych jako obiekt regionalny.
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   W tabeli ,,Sktadowiska wedtug regionow gospodarki odpadami" zestawiono informacje, zagrego-

wane na podstawie danych czqstkowych, zgromadzonych przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony

Srodowiska w Warszawie we wspolpracy z Urzedem Marszafkowskim Wojewodztvi'a Mazowieckiego.

Dane dotycza stanu na dzieri 31 grudnia 2009 roku.

                Sktedowiska wedrug obszarow/regionow gospodarki odpadami

 3,1. Obszar miasta stotecznego Warszawy

   Do przyjmowania zmisszanych odpadow komunalnych I odpadow pochodzacych z proces6w

 ich przetwarzania w obszarze miasta stotecznego Warszawy wytypowano jako regionalne skiado-

 wiska: Srabomierz - Krzyzowka, Otwock, Lubna II i EQ Zielonka. Skladowisko Stabomierz -

 Krzyzowka nie spetnia wymogow dyrektywy 1999/3WE. Planowane obiekty EQ Zielonka i sktado-

wisko t-ubna II nie zyskaty aprobaty spolecznej. Szczegotowe intormacje dotyczace wyiaczonych

 z eksploatacji i dziatajacych w tym obszarze sktadowisk zarnieszczono w tabeli. Laczna pojemnosc

 do wykorzystania funkcjonujacych w obszarze 14 skladowisk wg stanu na dzieri 31 grudnia 2009 r.

wynosifa 2 793,8 tys. Mg, w tym na sktadowiskach planowanych jako regionalne 1 855,9 tys. Mg.

 Dia sktadowiska Pelrykozy gmina Zabia Wola zostata wszczeta procedura zamykania. Wolna

do sktadowania pojemnoso w obiektach, ktore wedtug klasyfikacjl na dzien 31 grudnia 2009 r.

nie spetniaty wymagan wynosita w tym obszarze gospcdarki odpadami okoto 282,6 tys. Mg

(10,12%). Lokalizacje instalacji odzysku i Unieszkodliwiania odpadow komunalnych w tym obszarze

przedstawia mapa. W obszarze m.st. Warszawy w sposob naturalny 'vvydzielity sie trzy subregiony:

powiaty na zachod od Wisty, miasio Warszawa, powiaty na wsch6d od Wisty.

   W za.chodniej czesci obszaru m.st. Warszawy w oparciu o sktadowisko odpadow Pruszkow -

Gasin oraz instalacje do przetwarzania odpadow komunalnych w Pruszkowie wdrozono system

segregacji smieci ,,u zrodta". Z budzetu miasta zakupiono kilkaset pojemnikow na szkto, papier,

plastik oraz puszki i rozstawiono je w catym miescis. Mieszkancy dom6w @jednorodzinnych za

darmo dostaja vrorki do segregacji. Nie ptaca takze za ich odbior. Za darmo, wprost z domu

zabierane sa tez odpady wielkogabarytowe, jak wersaiki czy szafy, oraz zgromadzone selektywnie

odpady zielone: lis.cie, gatezie, chwasty. Optatarni w wysoko^ci okoto 30 zt miesi?cznie objety jest

tyiko odbior srnieci nieposegregowanych. Miejski Zaktad Oczyszczania- Sp. z o. o. w Pruszkowie

kosztem okoto 11 min zt v/ybudowat nowoczesna instalacje ,,Sortownia odpadow komunalnych

w Pruszkowie" do segregaoji odpadow o wydajnosci 75 000 Mg/rok. Do Instalacji kierowane sa

odpady komunalne z Pruszkowa oraz dzielnic Warszawy: Wtoch a takze Ursusa. Sortownia dziata

od czerwca 2.005 r., zas modut do produkcji p.aliwa alternatywnego od grudnia 2009 r. Do Insta-

lacji przyjmowane sa zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zbierane odpady surow-

cowe. Po uruchomieniu produkcji pallwa alternatywnego w 2009 r. wytworzono 284 Mg, w ?.010 r.
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srednia produkcja paliwa wynosi okoto 350 Mg miesiecznie z wydajnoscia docetowa 500 Mg/mie-

slac. Paliwo alternatywne trafla do cementowni do produkcji klinkieru. Jak wspomniano, MZO

w Pruszkowie prowadzi selektywna zbiorke- odpadow u zrodta ich wytworzenia systemem worko-

wym i pojemnikowym, a takze selektywna zbiorke odpad6w biodegradowalnych z pielegnacji iere-

n6w zielonych oraz drzew i krzewow. Realizuje takze 'edukacje ekologiczna. Zbi6rka smieci

w Pruszkowie nie przynosi zyskow/dlatego system dofinansowuje miasto (w 2010 r. zaplanowano

ponad 700 tys. zt).

   We wschodniej czesci obszaru m.st. Warszawy za -lidera mozna uznac Legionowo. Podstawe

gospodarki odpadami komunalnymi w Legionowie stanowi SGO - System GospodarkI Odpa-

dami. Na podstawie uchwaly Rady Miasta w 2006 r. przeprowadzono referendum w sprawie

przej^oia przez Gmlne od rnieszkanc6w obowiazku pozbywania sie odpadow komunalnych.

W referendum 84% gtosujacych odpowiedziato ,,tak". W 2009 r. w wyniku przetargu wybrano

firme REMONDIS Sp. z 0.0.1 z ktora Gmina podpisata trzyletnia umowe na odbior odpadow

komunalnych od mieszkaricow. Dziatajqcy w Legionowie System nie obejmuje instytucji oraz

podmiotow prowadzacych dziatalnosc gospodarcza. Kontrole w zakresie posiadania umow, nie-

objetych SGO drobnych podmiotow gospodarozych, prowadzi Straz Miejska. Podstawowa

zasada systemu to selektywna zbiorka odpadow. Zroznicowano odptatnosci; - 8,50 zt/osobe dia

nieruchomosci, w ktorej mieszkaricy prowadza selektywna zbiorke, - 15,00 zt/osobe w przy-

padku odmowy prowadzenia selektywnej zbiorki.

   Opracowany zostat szczegotowy harn-ionogram odbloru pdszczeg6lnych rodzaj6w odpadow.

Wdrozenie SGO w rniescie poprzedzita akcja informacyjno-edukacyjna, ktora jest kontynuowana.

Jednym z efekt6w akcji edukacyjnej byia vvystawa, kt6ra mozna byto ogladac w trakcie jednego

z wiosennych spotkari Wojewody Mazowieckiego z jednostkami samorzadu terytorialnego.

               Sktadowiska odpadow komunalnych w obszarze m.st Warszawy

Legenda:
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projekt

    UCHWALA......../......./2011
ZARZADU POWIATU W SIERPCU

      z dnia ..................... 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaly w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespolu
Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartal 2011 roku.

     Na podstawie @ 85 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.
Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespolu
Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym za I kwartal 2011 roku - wniesc pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego
Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartal 2011 roku.

                                  @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie^ Przewodniczacemu Zarzadu.

                                  @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:
1.Jan Laskowski - Przewodniczacy
2.Marek Gasiorowski - czlonek
3.Slawomir Olejniczak - czlonek
4.Wojciech Rychter- czlonek
5-Krystyna Siwiec - czlonek



3,2.0bszar Ciechanowski

   Do przyjmowania zmieszanych odpadow komunalnych i odpadow pochodzacych z procesow

ich przetwarzania w obszarze ciechanowskim jako regionalne wytypowano sktadowiska: Uniszki

Cegielnia i Wola Pawtowska. Obiekty te spetniaja wymogi dyrektywy 1999/31AVE. Szczegotowe

informacje dotyczace wylaczonych z el<sploatacji i dziatajacych w tym obszarze sktadowisk

zamieszczono w tabeli. (Laczna pojemnosc do wykorzyslania funkcjonujacych w obszarze

12 skladowisk wg stanu na dzieh 31 grudnia 2009 r. wynosiia 1 360 tys. Mg, w tym na sktado-

wiskach planowanych jako regionalne 1 126,3 tys. Mg. Dia sktadowisk Miaczyn Duzy @gmina

Szrerisk oraz Krasnosieic Lesny zostaty wszczete procedury zamykania. Wolna do sktadowania

pojemnos6 w obiektach, ktore wedtug klasyfikacji na dzieri 31 grudnia 2009 r. nie spetniaty wyma-

gan wynosita w tym obszarze gospodarki odpadami okoto 180,7 tys. Mg (13,29%). Lokalizacj?

instalacji odzysku i unleszkodliwiania odpadow komunalnych w tym obszarze przedstawia mapa.

Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadow komunainych w obszarze ciechanowskim

Pojemnosc sktadowisk
   do wykofzystania

        tys.Mg
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    @     30,1-40

   @    40,1-50

           50.1 -100

           100.1-ZOO

   W celu budowy Zintegrowanego Systernu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dia gmin regionu

ciechanowskiego powotano Miedzygminny Zwiazek Regionu Ciechanowskiego (MZRC) z siedziba

w Ciechanowie. Na terenie grnin nalezacych do Zwiazku mieszka okoto 211 tys. mieszkancow, klo-

rzy wytwarzaja ok. 58 tys. Mg/rok odpadow. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komu-

nalnymi dia reglonu ciechanowskiego bedzie realizowany w oparciu o instalacje technologiczne

w Woli Pawtowskiej, Ogledzie, Ptocochowie i Makowie Mazowieckim.

   @* Regionalny Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawtowskiej:

  - instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych zmieszanych

     (o przepustowosci 50 000 Mg/rok/2 zmiany) skfadajaca sie z uniwersalnej instalacji sortowania

     odpadow komunalnych zmieszanych o przepustowosci docelowej 50000 Mg/rok (25000 Mg/rok

     przy pracy na 1 zmiane), zblokowanej z linia sortownicza (doczyszczania) odpadow surowco-

    v^'ch o przepustov/osci ok. 6 000 Mg/rok wraz z linia produkcji paliwa z odpadow z frakcji lek-

    kiej i zmieszanych odpad6w komunalnych, oraz instalacji stabilizacji /kompostowania odpadow

    komunalnych ulegajacych biodegradacji o przepustowosci ok. 20 000 - 25 000 Mg/rok

    z podziatem na sekcje produkcji kompostu gorszej jakosci (stabilizatu) z odpadow zmieszanych

    oraz produkcji kompostu wysokiej jakosci z odpadow zebranych selektywnie;





- nowa kwatera ;,B" sktadowiska w Woli Pawtowskiej przeznaczona do sktadowania przetworzo-

 nych, balastowych odpadow o powierzchrii ok. 2,8 ha;

- obiekty infrastruktury ogolnozakiadowej zwiqzane z instalacja mechaniczno - biologicznego prze-

 ksztateania odpad6w oraz sktadowiskiem (kanalizacja technotoglczna, kanalizacja deszczowa,

 drogi i place manewrowe).

             Sk.tadowiska odpadow komunainych w obszarze ciechanowskim
                                                 f'"TI^:^'''":'^^:a@k'~'";^3i:7'ii''i-"^
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   " Instalacje na terenie sktadowiska odpadow w Ogledzie:

   - stacja przetadunkowa;

   - kwatera sktadowania odpadow niebezpiecznych (odpad6w zawierajqcych azbest).

   @ Instalacje na terenie skladowiska odpadow w Ptocochowie: '

   - stacja przetadunkowa;

   - segment segregacji odpadow wielkogabarytowych i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

   -@ Instalacje na terenie oczyszczaini sciekow w Makowie Mazowieckim:

   - stacja przeladunkowa;

   - segment przerobki odpadow budowlanych.

   System ma zapewni6 uporzadkowanie i organizacje goapodarki odpadami na terenie czlerech

powiatow: ciechanovi/skiego, makowskiego, przasnyskiego i puituskiego. T'A'oi'zony w obszarze ciecha-

nowskirn system ma pozwolic na redukcje sktadowanych odpad6w zgodnie z przepisarni dia roku

2013 zperspektywa do roku 2020.



3.3. Obszar Ostro^cki

   Do przyjmowania zmieszanych odpadow komunalnych i odpadow pochodzacych z procesow ich

przetwarzania w obszarze ostroteckirn wytypowano jako regionalne sktadowiska: Goworki i Stare

Lubiejewo. Obiekty te spelniaja wymogi dyrektywy 1999/31/WE. Szczegotowe informacje dotyczace

wyiaczonych z eksploatacjl i dziatajacych w tym obszarze sktadowisk zamieszczono w tabeli. taczna

pojemnosc do wykorzystania funkcjonujacych w obszarze 9 sktadowisk wg stanu na dzieri 31 grud-

nia 2009 r. wynosita 297 tys. Mg, w tym na sktadowiskach planowanych jako regionalne okoto

220 tys. Mg. Dia sktadowiska Boguty Pianki zostaia wydana decyzja wyrazajaca zgode na zamknie-

cie. Wolna do sktadowania pojemnosc wobiektach, ktore wedtug klasyfikacji na dzien 31 grudnia

2009 r. nie spetniaty v/yrnagari wynosila w tym obszarze gospodarki odpadami okoto 68 tys. Mg

(22,88%). Lokaiizacje instalacji odzysku i Unieszkodliwiania odpadow komunalnych w tym obszarze

przedstawia mapa.

     Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadow komunalnych w obszarze ostroteckim

Sktedowiska odpadow komuhalnych w obszarze ostrcrfeickim
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