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UCHWALA NR
ZARZ4DUPOV

 zdnia 0 ^

. /)^'. ^ .2011

VIATU w SIERPCU
^HCX^ 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na ud;
przebudowy drogi powiatowej nr
w 2011 roku

udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
nr 3763W LeIice-Biamty w miejscowosci Biahity

          Na podstawie art. 32 ust. 1 usiawy 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. hi 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. Maz. z dnia 14 maja 2011 r. Nr 78, poz. 2488)
- uchwala sie, co nastepuje:

1. Wyraza zgod? na udzielenie                               @1.Wyraza zgod^ na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3763W LeIice-Bialuty w miejscowosci
Bialuty 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 Zarzadu 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.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Przewodniczacy   Jan Laskowski                       ... ..?77^>r^' ...........
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Cztonek   Slawomir Olejniczak                          ..........^./..............

Czlonek   Wojciech Rychter                           ... /^U. ^.Q^C.^^/..

                                                                        i^y
Czlonek   Krystyna Siwiec                            ...^7^.@^?^if..^'^..Q^.



 kosci 24 600 euro, a ostatecznie 20 000 euro za kazdy dzieri naruszenia. Lacznie kara dia Grecji

 wyniosta wowczas 5,4 min euro. Kilka lat pozniej kraj ten dostat kolejna kare finansowa za niele-

 galne wysypiska.
                                                       /

    Niezaleznie od kary okresowej, ETS moze rownoczesnie wyrnierzyc jednorazowa kar?

 ryczattowa. Na przyktad w 2005 r. ETS natozyt na Francje kare ryczattowa - 20 min euro. Zgodnie

 z wytycznymi Unii Europejskiej, potencjalna kara ryczattowa dia Polski nie powinna bye nizsza, niz

 3,61 min euro.

    Sankcje, jakie Europejski Trybunat Sprawiedliwosci na wniosek Komisji Europejskiej moze

 natozyc dia Polski, beda obciazac budzet paristwa, nie przekfadaja sie natomiast wprost

 na budzety tych gmin, ktorych zaniedbania w realizacji wtasnych zadan ustawowych spowodowa^y

 nie wykonanie zobowiazari akcesyjnych.

 5. Przyktedy rozwi^zywania probiernow

 5.1. Wybrane systemy gospodarki odpadami komunalnymi w Poisce

 5.1,1. Miasto Poznan

    Miasto Poznah to potozona w srodkowo - zachodnlej Polsce nad rzeka Warta stolica V\/lelkopol-

 skl. Liczy 556 022 mieszkancow (aglomeracja okoto 943 700), zajmuje powierzchnie 261,85 km2,

 co daje gestosc zaiudnienia 2 123 osob/ km2 . Miasto Poznari jest dwukrotnym laureatem konkursu

 Ministra Srodovi/iska ,,Lider Polskiej Ekologii". Po raz pierwszy Miasto otrzymato tytut w2002 roku za

 ,,Kompleksowy zespot dzialari na rzecz poprawy srodowiska ze szczegolnym uwzglednieniem

 poprawy jakosci powietrza". Po raz drug! tytut ,,Lider Polskie) Ekologii 2009" dia Miasta Poznania

 Minister Srodowiska przyznat za ,,Dzialania w ramach projektu "Poznan 2008. Rok Klirnatu i Srodo-

wiska". Miasto wdrozyto interesujacy system zbierania i zagospodarowania odpadow komunalnych.

   Na podstawis Uchwaty Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006 r. zostat utworzony Zaktad

Zagospodarowania Odpad6w. Zaktad prowadzi dziatalnos6, zwiazana z ochrona srodowiska

w zakresie gospodarki odpadarni, polegajqca na:

 1) zarzadzaniu sktadowiskiem odpadow, ziokalizowanym na terenie gminy Suchy Las;

2) biezqcej eksploatacji i koricowej rekultywacji skiadowiska;

3) produkcji i sprzedazy energii elektrycznej i energii cieplnej wyt\','arzanej z biogazu;

4) przedsiewzieciach sprzyjajacych utrzymaniu porzadku i czystosci na terenie miasta Poznania;

5) prowadzeniu selektywnej zbiorki i segregacji odpadow, zbiorce odpadow niebezpiecznych

     i innych niz niebezpieczne i obojetne oraz odbiorze gromadzonych selektywnie odpadow;

6) zbieraniu i odbiorze sprzetu elektrycznego i elektronicznego;

7) odzysku, doczyszczaniu, selekcjonowaniu i sprzedazy odpadow;

8) przetwarzaniu odpadow ulegajacych biodegradacji;

9) prowadzeniu punktow gromadzenia odpadow niebezpiecznych i oboj$tnych oraz odpadow wiel-

    kogabarytowych;

10) prowadzeniu edukacji ekologicznej;

11) interwencyjnym usuwaniu skutkow wypadkow drogowych zgtoszonych przez Straz Miejska lub

    Policje;

12) interv/encyjnym usuvi/aniu zanieczyszczen oraz padtych zwierzat z miejsc publicznych.

   Niezaleznie od odbierania odpadow od wiasctoieli nieruchomosci, w Poznaniu zorganizowano

punkt gromadzenia odpadow problernowych, tzw. GRATOWISKO. Do punktu gromadzenia odpadow



 problemowych kazdy mieszkaniec miasta Poznania moze przywiezc tzw. odpady problemowe,

 pochodzace z gospodarstwa domowego:

    @ z'uzyty sprzet elektryczny i elektr6niczny,

    @ termornetry rteciowe,

    " swietl6wki i zar6wki energooszczedne,

    @ zuzyty olej silnikowy,

    @ filtry olejowe,

    @ stare farby i rozpuszczalniki,

    @ baterie i akumulatory,

    @ roznego typu srodki i odczynniki chemtozne,

    " przeterminowane leki,

    " odpady wielkogabarytowe (stare meble),

    @ odpady zielone (skoszona trawa, liscie),

    @ gruz z drobnych remont6w.

    Odpady takie mozna takze przywozic do punktu znajdujacego sie na terenie sktadowiska odpa-

 dow w Suchym Lesie. Niezaleznie od punktow stacjonarnych, w Poznaniu dziala Mobilny Punkt Gro-

 madzenia Odpadow Problemowych - GRATOWOZ, Jest to specjalny samochod, ktory w kazda

 pierwsza sobote miesiaca kursuje po Poznaniu, odbierajac od mieszkancow odpady problemowe,

 za wyjatkiem odpadow wielkogabarytowych, odpadow zielonych oraz gruzu budowlanego.

 Doktadne adresy i czasy postoju GRATOWOZU zawarte sa w harmonogramie, dostepnym dia

 mieszkahc6w pod adresem www.odpady.poznan.pl

    Zaktad Zagospodarowania Odpadow w Poznaniu jest laureatem Narodowego Konkursu Ekolo-

 gicznego ,,Przyjazni Srodowisku" v/ kategoriach ,,Firma przyjazna srodowisku", ..Promotor ekologii",

 .Jechnologia godna polecenia". Minister Srodowiska przyznat dia Zakfadu Zagospodarowania

 Odpadow w Poznaniu tytut ,,Lider Polskie) Ekologii 2009" w kategorii ,,Przedsiebiorstwo."

 5,1.2. Miasto Mielec

   Mielec to miasto powiatowe, potozone v/ potnocno - zachodniej cze.sci wojew6dztwa podkar-

 packiego w dolinie Wistoki. Liczy 62 788 mieszkancow, zajmuje powierzchnie 46,89 km2, co daje

 gestosc zaiudnienia 1 299 osob/km2.

   W miescie od lat rozwinieta jest selektywna zbiorka odpadow komunalnych, w tym odpadow

opakowaniowych, niebezpiecznych, odpadow zielonych, odpadow wielkogabarytowych, odpadow

z remontow, odpadow zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Miasto jest takze zaan-

gazowane w edukacje ekologiczna, szczegolnie dzieci i mtodziezy szkolnej. Wielokrotnie miasto byto

wspotorganizatorern konferencji szkoleniowych, poswieconych zagadnieniom ochrony srodowiska,

w tym szczegolnie z zakresu gospodarki odpadami. Obowiazujacy ,,Regulamin utrzymania czystosci

i porzadku na terenie miasta Mieica" szczegotowo okresia obowiazkl mieszkancow w zakresie utrzy-

mjwania nieruchomosci wnalezytym stanie porzadkov/ym, sanitarnym i higienicznym, wtym zasady

odbierania odpadow komunalnych zmieszanych, komunalnych odpadow tworzywa sztucznego,

szkta biatego i kolorovffigo, makulatury, tekstyliow, odpadow zielonych, odpadow wielkogabaryto-

wych, odpadow z remontow, odpad6w niebezpiecznych, takich jak przeterminowane leki i inne

medykamenty, zuzyte akumulatory i bateryjki, srodki ochrony roslin oraz opakowania i pozostatosci,

swietlowki, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny. Funkcjonuje telefon, pod ktorym mozna

zgtaszac zwioki padtych zwierzat. Na stronach internetowych (vw.w.mielec.pl - infrastruktura tech-

niczna - segregowanie odpad6w) dost^pne sa niezbedne dia mieszkaricow informacje, dotyczace

zasad segregacji odpadow opakowaniowych, takioh jak makulatura, tworzywa sztuczne, szkfo, loka-

lizacji punktow zbierania odpadow wyselekcjonowanych oraz 42 tzw. ,,poleiek ekoiogicznych".


