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UCHWALA NR \^^ . ^ .2011

ZARZADU POWIATU w SIERPCU
zdnia C^^H/0^ 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Stupia-Schabajewo w miejscowosci
Makomazy w 2011 roku

          Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust.
2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4, art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.) oraz @ 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia
15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mat z dnia 14 maja 2011 r. Nr 78, poz. 2488) -

uchwala sie, co nastepuje:

                                      @1.
   1. Wyraza zgode na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

      przebudowy drogi powiatowej ml 3756W Slupia-Schabajewo w miejscowosci
      Makomazy w 2011 roku - zgodnie z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do
      niniejszej uchwaly.
      Zamowienia udzielic w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych.

   2. Wartosc zamowienia o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem
      stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.

   3. Upowaznia si? p.o. Kierownika ^arzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana

      Artura Obrebskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia.
                                      @2.

Wykonanie uchwaty powierza si? p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych
w Sierpcu.

                                      @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zarzad:

Przewodniczacy   Jan Laskowski

Czlonek   Marek Gasiorowski

Czlonek Stawomir Olejniczak

Czlonek   Wojciech Rychter

Czlonek Krystyna Siwiec



    Zasady gospodarki odpadami komunalnymi okresia Regulamin utrzymania czystosci i porzadku

 na terenie Gminy Miasta Radomia, wprowadzony uchwata Nr 806/2006 Rady Miejskiej w Radomiu

 z'dnia 24.04.2006 r. i zmieniony uchwata Nr 82/ 2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.03.2007 r.

    Zgodnie- z regulaminem mieszkaricy maja obowiazek wyposazenia nieruchomosci w pojemniki

 lub worki, zapewniajace selektywne gromadzenie odpadow suchych, odpadow mokrych, odpadow

 zielonych. Pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego powinny bye odpowiednio opisane, nato-

 miast w przypadku workow z tworzywa sztucznego obowiazuje kolor brazowy dia odpadow zielo-

 nych, kolor czarny dia odpadow mokrych oraz kotor zotty dia odpad6w- suchych. Worki powinny

 miec pojemnosc co najmniej 60 I. Dia odpad6w budowlanych obowiqzuja odrebne odpowiednio

 opisane pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemnosci 1101 albo worki

 ztworzywa sztucznego ominimalnej pojemnosci 120 litrow.

    W maju 2010 r, zostat oficjalnie oddany do uzyiku nowy Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow

 Komunalnych. Inwestycja, ktorej cafkowity koszt realizacjl wyniost ponad 17 min euro, zostata

 w 65% sfinansowana z funduszy unijnych. Jej inwestorem, dziatajacym z upowaznienia radomskiego

 samorzadu, byto Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe ,,RADKOM" Spotka

 z o. o. w Radomiu.

    W sklad instalacji ZUOK Radom wchodza:

    - sortownia zmieszanych odpadow komunalnych i frakcji zbieranych selektywnie;

    - kompostownia odpadow zielonych i biodegradowalnych oraz frakcji organicznej wysegrego-

      wanej ze zmieszanych odpadow komunalnych;

    - zaktad przetwarzania odpadow wielkogabarytowych i podobnych, w tym sprzetu RTV i AGD;

    - linia przerobu odpadow budowlanych;

    - linia przygotowania komponent6w do produkcji paliwa z odpad6w (RDF) z wydzielonych frak-

      cji z odpadow zmieszanych, wielkogabarytowych, z selektywnej zbi6rki.

   Sortownia o wydajnosci 102 tys. Mg/rok pozwala na wydzielenie z odpadow zmieszanych stru-

 mieni odpad6w surowcowych dia ktorych istnieja mozlwosci zagospodarowania:

    - surowcow wtornych;

    - odpadow budov/lanych;

    - frakcji organicznej przeznaczonej do produkcji kompostu;

    - frakcji do przygotowania komponentow do produkcji RDF (paliwo alternatywne).

   Kompostownia o wydajnosci 34 tys. Mg/rok b^dzie umozliv/iata istotne uzupetnienie systemu

o przetv/arzanie odpadow ulegajacych rozk'adowi biologicznemu.

   Zaklad docelowo bedzie obstugiwat 350 tys. mieszkancow. Przewiduje sie, ze rocznie bedzie tutaj pod-

dawanych procesom mechaniczno - biologicznego przetwarzania 112 tys. Mg odpadow komunalnych.

   Do nowego zaktadu trafiao beda odpady z miasta Radomia i 44 innych gmin, z ktorymi Miasto

Radom podpisato odpowiednie porozumienia.

   W sasiedztwie ZUOK funkcjonuje sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne,

wyposazone w system wagowo - ewidencyjny oraz system monitoringu. Uruchomtono elektrownie

zasilana gazem wysypiskowym.

   Uchwata Nr 746/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.01.2006 r. zostat przyjety Program

usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest dia Gminy Miasia Radomia na lala 2006-2011.

Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustalono zasade, ze Gmina sfi-

nansuje w 100% koszty odbioru, transportu i Unieszkodliwiania tych odpadow od osob fizycznych.



 5.2.2. Miasto Ptock

    Ptock to rniasto na prawach powiatu, polozone na Pojezierzu Dobrzyriskim iw Kotlinie Plockiej

 nad rzeka Wista. Liezy 126 542 mieszkancow, zajmuje powierzchnie 88,06 km2, co daje gestosc

 zaiudnienia 1 437 osob/km2.

    W Ptocku na trzech osiedlach mieszkaniowych Mazowieckiej Spotdzieini Mieszkaniowej sian^ty

 klirnatyzowane ,,Pawilony kontenerowe", w kt6rych odpady dostarczane przez mieszkaricow

 sa catkowicie sortowane. Osiern ,,Pawiton6w kontenerowych" zabudowariych zostato na osiedlach

 ,,MIEDZYTORZE", ..PODOLSZYCE" i,,SKARPA" wPtocku iobsluguje 6 500 mieszkancow Spoidzielnl.

   W kazdym ,Pawilonie" jest zatrudniona jedna osoba, ktora sortuje odpady rozdzlelajac odpady

 organiczne, surowce wt6rne oraz odpady ntobezpieczne z masy odpadow komunalnych dostar-

 czanych przez rnieszkaric6w.

   Kazdy ,,Pawilon kontenerowy" posiada pomieszczenie socjalne dia pracownika, pomieszczenie

 sanitarne oraz przestronne pomieszczenie produkcyjne, Poza instalacja wodociagowa, kanaliza-

 cyjnq i oswietlenia-wyposazony jest w instalacje' ogrzewania elektrycznego, wentylacje' mechaniczna

 oraz klimatyzator. Posiada wymagane wyposazenie przeciwpozarowe oraz system monitorujacy.

   Wysortowane odpady organiczne przechowywane sa w specjalistycznych chtodziarkach,

 a nastepnie wywozone na kompostownie do Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych w Kobierni-

 kach. Pozostate odpady sa segregowane na 22 rodzaje surowcow wtornycli z przeznaczeniem

do gospodarczego wykorzystania.

   Dodatkowo ,,Pawilony" wyposazone zostaty w specjalistyczne pojemniki na odpady niebez-

pieczne (zuzyte baterie, swietlowki, przeterminowane leki) oraz regaly do zbiorki odpad6w sprzetu

elektrycznego i elektronicznego. W kazdym .Pawilonie" znajduje sie niszczarka do papieru, prasa

do zgnlatania odpadow oraz zlewozmywak do mycia opakowari z tworzyw sztucznych, wielomate-

riatowych i puszek.

   Efekt dziatania pawilon6w, to pozyskiwanie I sprzedaz surowcow wlornych z ,,segregacji u zrodta"

odpadow komunalnych i odzysk 40% - 45% masy odpadow, pozyskiwanie odpadovi/ biodegrado-

walnych przeznaczonych do kompostowania na poziomie 20% - 25% masy odpadow, zmniejsze-

nie masy odpadow ,,balastowych" przeznaczonych do sktadowania do 30% - 35% masy odpad6w,

wydzielenie odpadow niebezpiecznych ze strumienia odpadow komunalnych.

5.2.3. Miasto Ciechanow

   Miasto Ciechanow liczy 45 442 mieszkancow, zajmuje powierzchnie 32,51 km2, co daje gestosc

zaiudnienia 1 398 osob/km2.

   Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta zajmuje sie' Przedsi^biorstwo Ustug

Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie. Wlascicielem Spotki jest Gmina Miejska Ciechanov/. Spotka

dziafa na obszarze miasta Ciechanow, powiaiu ciechanowskiego, oraz gmin Sochocin (powiat pton-

ski) i Strzegowo (powiat mtawski).

   Przedmiotern dziaiania Spotki jest szeroko rozumiane swiadczenie ustug komunalnych. Podsta-

wowa dziatslnoscia jest odbior, transport i unieszkodliwianie odpadow komunalnych.

   Spotka zarzadza sktadowiskiem odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Woli

Pawtowskie], dostosowanym do aktualnie obowiazujacych w Polsce wymagan prawnych I posia-

dajacym pozwolenie zintegrowane.


