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1. WPROWADZENIE
1.1 Podstawa formalno-prawna
Przedmiotem opracowania jest „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Miasta i Gminy Rawicz” za okres od początku 2009 roku do końca 2010 r. Niniejszy
dokument opracowany został przez firmę proGEO Sp. z o.o. z Wrocławia, na zlecenie
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, zgodnie ze zleceniem nr GGPPiOŚ.2713.1.2011
z dnia 17 marca 2011 r.
Przy opracowywaniu niniejszego Sprawozdania brano pod uwagę następujące zagadnienia:
1

1)

Ustawa Prawo ochrony środowiska postawiła przed gminami wymóg opracowania
Programu ochrony środowiska – POŚ (art. 17). Częścią składową POŚ jest Plan
2
gospodarki odpadami – PGO, opracowany zgodnie z ustawą o odpadach .

2)

Zgodnie z ustawą o odpadach organ wykonawczy gminy (Wójt/Burmistrz/Prezydent)
składa co 2 lata radzie gminy sprawozdanie z realizacji PGO (art. 14 ust. 13 pkt. 1).
Sprawozdanie powinno w szczególności oceniać i podsumowywać krótkoterminowy plan
działania z oceną stopnia wykonania szczegółowych zadań.

3)

Sprawozdania z realizacji PGO obejmują okres dwóch lat kalendarzowych, według
stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem
sprawozdawczym” (art. 14 ust. 12b ustawy o odpadach).

4)

Sprawozdanie z realizacji PGO organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy
i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Niniejsze „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Rawicz”
realizuje wymagania (art. 14 ust. 12b) ustawy o odpadach w zakresie obowiązku
sporządzenia Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami.
1.2 Cel i zakres opracowania
Celem Sprawozdania jest przeanalizowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami, jakie
zostały zrealizowane na terenie gminy Rawicz w okresie od początku 2009 do końca 2010
roku. Sprawozdanie stanowi zatem podsumowanie realizacji planowanych działań opisanych
w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz [15], uchwalonej
przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 27 maja 2009 roku (uchwała
Nr XXVIII/253/09).
Niniejsze Sprawozdanie opracowano uwzględniając „Wytyczne do opracowania
sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami”, wydane przez
Ministerstwo Środowiska [29]. Zgodnie z przepisami Sprawozdanie dotyczy przede
wszystkim odpadów komunalnych oraz zawiera szczegółowy opis składowisk odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne na
terenie gminy.
Zakres Sprawozdania obejmuje:
1) Analizę opisową aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Rawicz (według stanu na koniec 2010 roku). W ramach analizy określone zostało w jakim

1
2

tekst jednolity Dz.U. Nr 25/2008 poz. 150 z późn. zm.
Dz.U. 185/2010 poz. 1243
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zakresie uległ zmianom system gospodarki odpadami w porównaniu z poprzednim
okresem.
2) Podsumowanie realizacji konkretnych zadań jakie zostały określone w Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz [15].
3) Zestawienia tabelaryczne obejmujące:
- rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania
i odzysku;
- stan formalno-prawny instalacji;
- stan realizacji zadań i poniesione koszty.
Uwaga: Niniejsze Sprawozdanie nie stanowi Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta i Gminy Rawicz, zawiera jedynie (w formie podsumowania) najważniejsze
rekomendacje do dalszego wdrażania systemu gospodarki odpadami w gminie
Rawicz.

2. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA MIASTA I GMINY RAWICZ
Poniższa tabela (2.1) przedstawia podstawowe dane statystyczne dotyczące miasta
i gminy Rawicz. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Miejski Gminy Rawicz, na
koniec 2010r. miasto Rawicz liczyło 20.871 mieszkańców, a tereny wiejskie 8.917
mieszkańców. W porównaniu z 2008 rokiem liczba całkowita dla miasta i gminy zwiększyła
się o 219 osób (spadła liczba mieszkańców miasta, a wzrosła liczba mieszkańców terenów
wiejskich). Pozostałe wybrane dane statystyczne na temat gminy Rawicz opublikowane
zostały przez Urząd Statystyczny. Według nich liczba mieszkań w mieście i gminie na koniec
2009 roku wynosiła 9.735.
Tabela 2.1 Podstawowe dane statystyczne dotyczące gminy Rawicz
XII 2004

XII 2005

XII 2006

XII 2007

XII 2008

XII 2009

XII 2010

ludność miasta *

21 410

21 337

21 221

21 077 [**]

20 996

20 966 [**]

20 871

ludność gminy *

7 935

8 065

8 215

8 410 [**]

8 573

8 777 [**]

8 917

ludność ogółem *

29 345

29 404

29 436

29 487 [**]

29 569

29 743 [**]

29 788

urodzenia żywe
[osoby]**

284

334

310

381

365

383

zgony [osoby]**

262

251

262

278

280

279

przyrost naturalny
[osoby]**

22

83

48

103

85

104

liczba mieszkań**

9 273

9 313

9 430

9 504

9 682

9 735

(dane
dostępne
będą w
okresie
późniejszym)

* - wg Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
** - wg Urzędu Statystycznego

Rysunek 2.1 Liczba mieszkańców w gminie Rawicz [Mg]
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3. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
3.1 Działania planistyczne i organizacyjne
1)

Działania w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Rawicz prowadzone są
zgodnie z przyjętą w dniu 27 maja 2009 roku Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta i Gminy Rawicz [15] (uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz
Nr XXVIII/253/09). Szczegółowa lista zadań wskazana w Aktualizacji [15] omówiona
została w rozdziale 4 niniejszego Sprawozdania. Analizowana Aktualizacja opracowana
została jako część Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rawicz na lata
2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2014 [11].

2)

W 2009 roku wykonano pierwsze „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz” za okres od początku 2007 roku do końca 2008 r.
Koszt opracowania w wysokości 9.888 zł brutto pokryto z GFOŚiGW.

3)

Od czerwca 2006 roku na terenie gminy Rawicz obowiązuje nowy REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz przyjęty uchwałą
Nr XXXVIII/340/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 czerwca 2006 roku. Wymóg
uchwalenia nowego regulaminu wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Uchwalony
regulamin ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
nr 133/2006, poz. 3256.
Treść ww. regulaminu została zmieniona w oparciu o uchwałę Nr XXXV/332/10 Rady
Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz.

4)

W uchwale nr XXXV/331/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rawicz, określone zostały nowe
wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń
ww. zakresie.

3.2 Współpraca międzygminna
1)

Miasto i Gmina Rawicz uczestniczy w przedsięwzięciu międzygminnym pt.: „Gospodarka
odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”, którego celem
jest uregulowanie gospodarki odpadami na terenie 18 gmin subregionu leszczyńskiego
poprzez budowę międzygminnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami
spełniającego wymogi ochrony środowiska oraz rekultywacja 13 gminnych składowisk
odpadów. Projekt swoim zakresem obejmuje mieszańców miasta Leszno oraz gmin:
Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Osieczna,
Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo,
Włoszakowice (ok. 250.000 mieszkańców).

2)

Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2005)5536 w dniu 13 grudnia 2005 r.,
została przyznana pomoc w ramach Funduszu Spójności na realizację Grupy Projektów
Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie
i subregionie leszczyńskim”. Grupa Projektów obejmuje realizację dwóch Projektów:
o Projekt nr 1: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”
(Beneficjent: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, jako
spółka międzygminna).
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odpadów”

3)

W dniu 06.10.2005 r. podpisano między Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o. o.,
w Lesznie, a Miastem Leszno porozumienie w sprawie zarządzania, w tym koordynacji,
monitoringu realizacji, nadzoru nad realizacją, rozliczenia finansowego oraz pełnienia
funkcji Jednostki Realizującej Projekt (JRP) i Podmiotu odpowiedzialnego za
koordynację dla całości przedsięwzięcia. Powołanie JRP nastąpiło 02.01.2006 roku.
W dniu 11 stycznia 2006 Wiceprezydent Miasta Leszna – Pan Jan Wojciechowski
otrzymał nominację na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

4)

W dniu 22.06.2006 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Grupy Projektów
pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie
leszczyńskim” składającej się z dwóch projektów (nr 1 i 2) w ramach Funduszu
Spójności, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a Beneficjantami Grupy Projektów: Miejskim Zakładem Oczyszczania sp. z o.o.
i Miastem Leszno.

5)

W celu realizacji Projektu nr 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów”,
w dniu 29 maja 2006 roku gmina Rawicz oraz pozostałe gminy zawarły z Miastem
Leszno umowę (porozumienie międzygminne) w sprawie przeprowadzenia przez miasto
Leszno rekultywacji gminnych składowisk odpadów (procedura związana z zamknięciem
składowiska Rawicz – Osiedle Sarnowa przedstawiona została w rozdziale dotyczącym
składowiska).

6)

W celu realizacji Projektu nr 1 „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Trzebani”, Miejski Zakład Oczyszczania z siedzibą w Lesznie podpisał
z poszczególnymi gminami umowę o współfinansowaniu inwestycji.

7)

System utworzony został na zasadach spółki, z wnoszonym przez poszczególne gminy
udziałem. W tym celu Miasto i Gmina Rawicz objęła początkowo 1 udział Miejskiego
Zakładu Oczyszczania (MZO) Sp. z o.o. w Lesznie – będącego operatorem regionalnym
systemu. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 15.12.2006 r. podwyższono kapitał spółki
MZO poprzez wniesienie do niej udziałów. Gmina Rawicz objęła 308 nowych udziałów,
poprzez m.in. wniesienie aportu rzeczowego. Zgoda na wniesienie nowych udziałów
wyrażona została uchwałą nr XLI/365/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25
października 2006 roku.

8)

W konsekwencji podwyższenia kapitału spółki MZO gmina Rawicz w dniu 21 grudnia
2006 roku, zgodnie z aktem notarialnym (repetytorium „A” nr 9196/2006), złożyła
oświadczenie o objęciu udziałów w spółce MZO. Tego samego dnia, zgodnie z aktem
notarialnym (repetytorium „A” nr 9189/2006), gmina Rawicz zawarła umowę
o przeniesieniu własności działki 2018/1 w Rawiczu do spółki MZO.

9)

W 2007 roku z budżetu gminy Rawicz w ramach wydatków majątkowych w zakresie
„gospodarki odpadami” z zaplanowanych 852.708 zł wydatkowana została kwota
852.707,19 zł. Z tej kwoty na zakup i objęcie akcji Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Spółki z o.o. z siedzibą w Lesznie wydano 655 470 zł (uchwała Rady Miejskiej Gminy
Rawicz z dnia 27 czerwca 2007 r. nr VIII/69/07 w sprawie zgody na wniesienie przez
Gminę Rawicz wkładu pieniężnego do MZO w Lesznie), a na dotację celową
przekazaną Miastu Leszno na wykonanie zadania publicznego w zakresie
przygotowania do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów
położonego w Rawiczu wydano 197.237,19 zł (zadanie powierzone na podstawie
podpisanego porozumienia).

10) W 2008 r. Gmina Rawicz dwukrotnie wniosła wkład pieniężny do spółki Miejski Zakład
Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie. Zgodnie z zapisami uchwał:
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Nr XIX/157/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr XXII/190/08 z dnia 22 października 2008 r.
wkład pieniężny wyniósł odpowiednio 1.230.900 zł (1492 udziały) i 26.400 zł
(32 udziały).
11) Zgodnie z Planem Płatności, w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
Gmina Rawicz jako wspólnik objęła w 2009 r. 2253 nowe udziały w Spółce,
proporcjonalnie do wniesionego wkładu pieniężnego w kwocie: 1.858.725 zł (uchwała
Nr XXIX/257/09 z dnia 24 czerwca 2009 r.).
12) W 2010 r. w ramach wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji Spółki, w oparciu
o zapisy uchwał: Nr XXXVIII/352/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr XXXIX/364/10 z dnia
25 sierpnia 2010 r., przeznaczono łącznie kwotę 1.359.600 zł (1648 udziałów).
Tabela 3.1 Udziałowcy Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o.
Lp.

Wspólnik

Liczba udziałów

1.

GMINA LESZNO

15 890

2.

GMINA RAWICZ

6 528

3.

GMINA GOSTYŃ

6 208

4.

GMINA ŚMIGIEL

3 755

5.

GMINA OSIECZNA

2 852

6.

GMINA KROBIA

2 750

7.

GMINA KRZYWIŃ

2 127

8.

GMINA MIEJSKA GÓRKA

1 977

9.

GMINA BOJANOWO

1 912

10.

GMINA KRZEMIENIEWO

1 826

11.

GMINA WŁOSZAKOWICE

1 783

12.

GMINA PONIEC

1 698

13.

GMINA RYDZYNA

1 677

14.

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

1 463

15.

GMINA PĘPOWO

1 291

16.

GMINA LIPNO

1 162

17.

GMINA POGORZELA

1 097

18.

GMINA WIJEWO

19.

POWIAT RAWICKI

732
1

13) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.801.425 zł i dzieli się na 56.729 udziałów o wartości
nominalnej po 825 zł za każdy udział. Gmina Rawicz pokryła przypadającą na nią część
kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 5.174.820 zł
oraz aportu rzeczowego w postaci nieruchomości położonej w Rawiczu (dz. nr 2018/1)
o powierzchni 1,3417 ha, o wartości 210.780 zł. Na działce wniesionej jako aport
wybudowana została stacja przeładunkowa.
14) W ramach Grupy Projektów powstał Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani
wraz z dwoma punktami przeładunkowymi odpadów w m. Gola (gm. Gostyń) i Rawicz,
a także kompostownia odpadów zielonych w m. Koszanowo (gm. Śmigiel). Ponadto
nastąpiło zamknięcie i rekultywacja 13 gminnych składowisk odpadów o łącznej
powierzchni 30 ha, które nie spełniały wymogów ochrony środowiska.
15) Zgodnie z Kartą Projektu [20] całkowita wartość Grupy Projektów (w latach 2005 –
2010) wynosi 36.898.515 Euro (netto), w tym:
•
•

wartość Projektu 1 – 30.324.822 Euro (netto),
wartość Projektu 2 – 6.573.693 Euro (brutto).

proGEO Sp. z o.o.
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Dofinansowanie Grupy Projektów z Funduszu Spójności – 18.601.320 Euro.
16) Źródła finansowania [28]:
•

•

•

Projekt 1:
− Fundusz Spójności 43,4% (13.168.320 Euro)
− środki publiczne ogółem 56,6%:
o 62% - finansowanie ze środków własnych 18 Gmin przez
objęcie udziałów w Spółce,
o 29% - pożyczka z NFOŚiGW,
o 9% - środki własne MZO Sp. z o.o. (w tym kredyty);
Projekt 2:
− Fundusz Spójności 85% (6.573.693 Euro)
− środki publiczne ogółem 15%:
o środki własne 15 Gmin, dotacje na realizację inwestycji
wnoszone do Miasta Leszna jako Lidera porozumienia
międzygminnego;
Unia Europejska: 18.601.320 Euro (50,41%) – Program Operacyjny Fundusz
Spójności;

17) Aktualny stan zaawansowania – realizacji Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035
„Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”
przedstawia poniższa tabela opracowana na podstawie informacji zawartych w Karcie
Projektu [20]:
Tabela 3.2 Stan zaawansowania realizacji poszczególnych kontraktów w ramach Grupy Projektów
Nazwa kontraktu

Data podpisania umowy
PROJEKT NR 1 i 2

Kontrakt nr I „Inżynier Kontraktu dla Grupy
Projektów”

24.07.2007 r.

Kontrakt nr IV „Opracowanie dokumentacji
technicznej – programów funkcjonalnoużytkowych wraz z pozostałymi elementami
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dla kontraktu na roboty nr II
19.06.2006 r.
„Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani, gm.Osieczna” oraz
kontraktu na roboty nr III „Zamknięcie
i rekultywacja składowisk odpadów”
PROJEKT NR 1
Kontrakt nr II „Budowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Trzebani,
05.09.2008 r.
gm.Osieczna”
Kontrakt nr V „Budowa składowiska
06.05.2008 r.
odpadów w Trzebani, gmina Osieczna”
Kontrakt nr VI „Budowa stacji
przeładunkowej odpadów komunalnych
16.05.2008 r.
wraz z obiektami towarzyszącymi w Goli,
gmina Gostyń”
Kontrakt nr VII „Budowa stacji
przeładunkowej odpadów komunalnych
16.05.2008 r.
wraz z obiektami towarzyszącymi w
Rawiczu, gmina Rawicz”
Kontrakt nr VIII „Budowa kompostowni
odpadów zielonych wraz z obiektami
25.03.2009 r.
towarzyszącymi w Koszanowie, gmina

Termin realizacji
lipiec 2011
(Stan zaawansowania
Kontraktu na dzień
31.08.2010 r.: 90%)

Kontrakt zakończony
(wrzesień 2008)

Kontrakt zakończony
(30.06.2010 r.)
Kontrakt zakończony
(31.12.2009 r.)
Kontrakt zakończony
(31.12.2009 r.)

Kontrakt zakończony
(31.12.2009)
Kontrakt zakończony
(31.12.2009)
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Śmigiel”
Kontrakt nr IXA „Budowa drogi dojazdowej
do stacji przeładunkowej odpadów
05.05.2009 r.
komunalnych w Goli, gm. Gostyń”
Kontrakt nr IXB „Budowa drogi dojazdowej
do stacji przeładunkowej odpadów
03.04.2009 r.
komunalnych w Raiwczu, gm. Rawicz”
Kontrakty nr Xa - Xj na dostawę sprzętu
i wyposażenia dla Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Trzebani,
26.10.2009 r. –
składowiska odpadów w Trzebani, Stacji
01.06.2010 r.
przeładunkowej odpadów komunalnych
w Goli i w Rawiczu, Kompostowni odpadów
zielonych w Koszanowie
PROJEKT NR 2
Kontrakt nr III „Zamknięcie i rekultywacja
04.01.2008 r.
składowisk odpadów”

9

Kontrakt zakończony
(30.11.2009)
Kontrakt zakończony
(31.10.2009)

Kontrakt zakończony
(22.11.2009 r. –
01.06.2010 r.)

Kontrakt zakończony
(31.06.2010)

3.2.1 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani
1)

Kontrakt pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” z numerem
Kontraktu 2004/PL/16/C/PE/035-02, oznaczony jako Kontrakt nr II, zrealizowany został
w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pod nazwą „Gospodarka odpadami
i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”, współfinansowanej ze
środków Funduszu Spójności.

2)

ZZO w Trzebani zlokalizowany jest na działkach nr 6/8 i 6/9 o łącznej powierzchni
9,47 ha, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie.

3)

Obiekt pełni funkcję zakładu o charakterze ponadgminnym w ramach współpracy
międzygminnej w subregionie leszczyńskim, w skład którego wchodzi osiemnaście
gmin: Leszno, Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo, Święciechowa, Wijewo,
Włoszakowice, Lipno, Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec, Pępowo, Krzywiń, Śmigiel,
Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka.

Rysunek 3.1 Widok ogólny Zakładu – wjazd, moduł ważenia, budynek administracyjny – fot. proGEO

4)

Podstawowe obiekty ZZO w Trzebani [28]:
•
•

punkt ewidencji odpadów,
hala technologiczna segregacji odpadów:
−
segregacja mechaniczna (sito bębnowe – frakcje 40/80 mm),
−
segregacja ręczna (doczyszczanie frakcji >80 mm, odpady
selektywnie zbierane),

proGEO Sp. z o.o.
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Rysunek 3.2 Hala technologiczna segregacji odpadów – fot. proGEO

•

•
•

hala technologiczna suchej fermentacji odpadów:
−
instalacja przygotowania i dozowania biofrakcji,
−
instalacja odwadniania osadu przefermentowanego,
komora fermentacyjna (unieszkodliwianie biofrakcji z odpadów zmieszanych
w procesie fermentacji),
instalacja zagospodarowania biogazu,

Rysunek 3.3 Hala technologiczna suchej fermentacji, komora fermentacyjna i zbiornik biogazu
– fot. proGEO

•
•
•
•
•

kompostowania odpadów zielonych (unieszkodliwienie odpadów zielonych
w procesie kompostowania),
magazyn odpadów budowlanych,
punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,
magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych,
kwatera składowiska odpadów;
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Rysunek 3.4 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani [28]

Podstawowe obiekty ZZO w Trzebani: 1. punkt ewidencji odpadów, 2. hala segregacji odpadów,
3. hala suchej fermentacji, 4. budynek administracyjno – socjalny, 5. boksy magazynowe 6. magazyn
małych ilości odpadów niebezpiecznych 9. kompostowania odpadów zielonych 12. komora
fermentacyjna, 13. instalacja odzysku i zagospodarowania biogazu, 20. magazyn odpadów
budowlanych, 21. punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych; kwatera składowiska odpadów.

5)

Zadaniem ZZO jest odbiór i unieszkodliwianie różnych rodzajów odpadów, a w tym:
•

unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych w procesie fermentacji
suchej,

•

odzysk surowców wtórnych i ich obróbka,

•

demontaż odpadów wielkogabarytowych i skierowanie uzyskanych produktów
do odpowiedniego zagospodarowania,

•

kompostowanie odpadów zielonych,

•

czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych,

•

unieszkodliwianie przez deponowanie na kwaterze balastu wyodrębnionego
z segregacji zmieszanych odpadów komunalnych,

•

obróbka i wykorzystanie materiałów sypkich z kruszenia gruzu budowlanego,

•

odzysk i zagospodarowanie biogazu powstającego w procesie suchej
fermentacji ze zrekultywowanego składowiska.

proGEO Sp. z o.o.
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Poniższe zestawienia przedstawiają prognozę ilości odpadów komunalnych kierowanych
do ZZO w Trzebani na lata 2009 – 2019 oraz prognozę potrzeb zagospodarowania
odpadów organicznych w sposób inny niż składowanie w ZZO na lata 2009 - 2019.
Dane stanowią treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane
pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gmina Osieczna”.
Tabela 3.3 Prognoza ilości odpadów komunalnych kierowanych do ZZO Trzebania,
na lata 2009 – 2019

Strumień odpadów [Mg/rok]

2009

Odpady komunalne
przywożone do planowanych i
istniejących instalacji, w tym:

2010

2011

53 402 55 963 58 712 61 601 64 699 66 082 66 919 67 790 68 640 72 166 73 890

Odpady niesegregowane
Odpady materiałowe
Odpady zielone
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne

43 234
1 527
896
4 831
2 903
11

43 730
2 431
1 103
5 033
3 648
18

2012

44 433
3 225
1 331
5 239
4 452
31

45 868
3 784
1 377
5 334
5 206
32

2013

47 922
4 383
1 603
5 430
5 327
33

2014

48 337
4 657
1 617
5 988
5 449
34

2015

48 235
5 170
1 811
6 096
5 574
34

2016

48 095
5 454
1 826
6 682
5 700
34

2017

47 486
5 982
2 024
7 286
5 828
34

2018

49 263
6 854
2 145
7 909
5 958
37

2019

49 973
7 544
2 196
8 049
6 090
37

Tabela 3.4 Prognoza potrzeb zagospodarowania odpadów organicznych w sposób inny niż
składowanie w ZZO Trzebania na lata 2009 – 2019
Prognozowane potrzeby w zakresie
zagospodarowania odpadów
organicznych w sposób inny niż
składowanie [Mg/rok]

2009

Łączna ilość wytwarzanych odpadów
ulegających biodegradacji (Mg/rok), w
tym:

27 038 27 704 28 422 29 193 30 021 30 067 30 112 30 154 30 196

Zawartośc procentowa masy odpadów
ulegających biodegradacji w całkowitej
masie odpadów komunalnych
Prognoza ilości odpadów ulegających
bhiodegradacji, jaką można będzie
składować (Mg/rok)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

31 795 31 338

30,5%

30,6%

30,8%

30,9%

30,8%

30,7%

30,7%

30,6%

30,9%

30,9%

-

18 284

18 284

18 284

12 189

12 189

12 189

12 189

12 189

12 189

12 189

Ilość odpadów biodegradowalnych,
jak powinna zostać poddana
przetwarzaniu (Mg/rok)

-

9 420

10 138

10 909

17 832

17 877

17 923

17 965

18 007

19 606

20 149

Procent masy odpadów
biodegradowalnych, jaki należy poddać
unieszkodliwianiu, przed składowaniem

-

34%

35,7%

37,4%

59,4%

59,5%

59,5%

59,6%

59,6%

61,7%

62,3%

7)

30,4%

2010

Dane dotyczące składowiska odpadów w Trzebani [21]:
•

•
•

•
•
•

decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska: wydana przez Marszałka
Województwa dnia 15.01.2010 r. (DSR.VI.7662-29/09), zmieniona dnia 09.06.2010r.
(DSR.VI.7662-28/10),
pojemność całkowita składowiska – 468.143,00 m3, pojemność zapełniona (stan na
31.12.2010 r.) – 27.372,39 m3,
składowisko posiada naturalną barierę geologiczną w postaci gliny, a ponadto
uszczelnione zostało geomembraną PEHD o grubości 2 mm zabezpieczonej
geowłókniną,
system drenażu odcieków: 0,5 m warstwa piasku i kolektory w postaci rur
z tworzywa PEHD o średnicy 200 i 250 mm oraz tworzywa PE o średnicy 110 mm,
odcieki gromadzone są w zbiornikach o pojemności 316,8 m3, a następnie
wywożone do oczyszczalni miejskiej;
składowisko posiada 15 studni odgazowujących;
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Rysunek 3.5 Składowisko odpadów w Trzebani – fot. JRP

8)

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani posiada pozwolenie zintegrowane
wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego dnia 15.07.2010 r.
(nr DSR.VI.7623-26/10).

3.3 Odbiór odpadów komunalnych
1)

Gmina Rawicz nie posiada własnej jednostki organizacyjnej zajmującej się odbiorem
odpadów komunalnych (funkcjonujący Zakład Usług Komunalnych prowadził jedynie
eksploatację zamkniętego obecnie składowiska w miejscowości Rawicz – Osiedle
Sarnowa).
Odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) w okresie sprawozdawczym
(2009-2010) zajmowały się następujące podmioty:
- Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa (RSM), ul. mjr H. Sikorskiego 15, 63-900
Rawicz,
- Zakład Oczyszczania Miasta LUKS, ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz,
- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. (MZO), ul. Saperska 23, 64-100 Leszno,
- EKO-SKORTEX Gizałki Sp. z o.o., Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki.
Ważne zezwolenie posiadają także: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
(WPO) ALBA S.A., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław oraz Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Miasta EKO Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu, ul. Łódzka 19, 62-800
Kalisz. W całym okresie sprawozdawczym podmioty te nie świadczyły jednak usług
odbioru odpadów na terenie gminy Rawicz.
Przedsiębiorstwa posiadają własny tabor samochodowy i bazy sprzętowo -magazynowe.

2)

Powyższe podmioty otrzymały zezwolenie Burmistrza na odbiór odpadów komunalnych
na terenie gminy Rawicz. Szczegółowe dane na temat wydanych zezwoleń przedstawia
poniższa tabela.
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Tabela 3.5 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia odbiór odpadów komunalnych

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa

czy firma prowadzi
odbiór odpadów

nr decyzji

adres

miejsce
składowania

(z dnia/
data obowiązywania)

(liczba umów na koniec
2009 / 2010 r.)

Rawicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
(RSM)

TAK
16 / 16

ul. mjr H. Sikorskiego 15
63-900 Rawicz,

GGPPiOŚ 7062-6/06
(07.06.2002/31.12.2004)
GGPPiOŚ 7062-6/06
(28.12.2006/31.12.2015)

Zakład
Oczyszczania
Miasta LUKS

TAK
2670 / 2904

ul. Kadecka 34
63-900 Rawicz

GGPPiOŚ 753/1/04
(07.01.2004/31.12.2005)
GGPPiOŚ 7062-1/06
(28.12.2006/31.12.2015)

Miejski Zakład
Oczyszczania
Sp. z o.o.

TAK
-/4

ul. Saperska 23
64-100 Leszno

GGPPiOŚ 7062-3/09
(29.06.2009/31.12.2015)

EKO-SKORTEX
Gizałki Sp. z o.o.

TAK
23 / 27

ul. Wrzesińska 77,
63-308 Gizałki

GGPPiOŚ 7062-1/09
(18.06.2009/31.12.2015)

NIE

ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław

GGPPiOŚ 7062-4/06
(21.12.2006/31.12.2015)

ul. Łódzka 19, 62-800
Kalisz

GGPPiOŚ 7062-9/10
(30.11.2010/31.12.2015)

Wrocławskie
Przedsiębiorstwo
Oczyszczania
(WPO) ALBA S.A.
Przedsiębiorstwo
Oczyszczania
Miasta EKO
Spółka Jawna

NIE

2009 r. –
składowiska
w Sowinach
i Rudnej Wielkiej,
2010 r. – ZZO
w Trzebani
2009 r. –
składowiska
w Sowinach
i Rudnej Wielkiej,
2010 r. – ZZO
w Trzebani
Składowisko
odpadów w Rudnej
Wielkiej, a od
19.07.2010 r. ZZO
w Trzebani
2009 r. –
składowiska
w Sowinach
i Rudnej Wielkiej,
2010 r. – ZZO
w Trzebani

nie dotyczy

nie dotyczy

* zgodnie ze strukturą wypełniania składowisk, stanowiącą załącznik do Porozumienia międzygminnego z dnia 29 maja 2006
roku, dla terenu gminy Rawicz miejscami odzysku i unieszkodliwienia odpadów są:
- do 30 czerwca 2009 roku składowisko odpadów w m. Sowiny, gmina Bojanowo,
- od 1 lipca 2009 do 31 grudnia 2009 roku – Zakład Utylizacji, recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej, gmina Wąsosz,
- od 1 stycznia 2010 roku Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu, jako element Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani.

3)

Podmioty prowadzą indywidualne umowy na wywóz odpadów z osobami prywatnymi
i podmiotami gospodarczymi oraz umowy zbiorowe obejmujące wszystkie gospodarstwa
domowe danej spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty. Urząd prowadząc ewidencję
umów weryfikuje, którzy właściciele podpisali umowy. Poniższa tabela przedstawia
szczegółowe dane o liczbie umów jakie firmy odbierające odpady zawarły na terenie
gminy Rawicz [27].
Tabela 3.6 Liczba umów na odbiór odpadów posiadanych przez RSM, Luks, Eko-Skórtex i MZO
ilość umów [szt.] w latach
2004 r.

2005 r.

2006 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

RSM

6

9

10

18

16

16

Luks

33

61

66

2548

2670

2904

EKO-SKORTEX

-

-

-

24

23

27

MZO

-

-

-

-

-

4

łącznie

2951
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4)

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi odbiór odpadów przede wszystkim
z budynków będących w jej posiadaniu. Natomiast firma „LUKS” wywozem obejmuje
większość pozostałych gospodarstw domowych.

5)

W 2009 roku wywóz odpadów z nieruchomości zarządzanych przez Zakład Usług
Komunalnych w Rawiczu prowadziła firma LUKS, natomiast w 2010 roku ww. zlecenie
przejęło MZO. Dnia 22.12.2010 roku ogłoszono wybór oferty firmy LUKS na wywóz
odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych, wielkogabarytowych,
niebezpiecznych, zużytego sprzętu AGD i RTV, z nieruchomości zarządzanych przez
Zakład Usług Komunalnych. Termin wykonania zamówienia określono na 31.12.2011 r.

6)

Ocenia się, że w związku z brakiem pełnej informacji o ilości umów jakie mieszkańcy
mają podpisane z firmami wywozowymi, należy sukcesywnie aktualizować i analizować
prowadzoną ewidencję. Zaleca się wystąpić do wszystkich podmiotów odbierających
odpady o przekazanie kompletnej ewidencji według stanu na koniec 2010 roku.
Konieczne jest także mobilizowanie poszczególnych właścicieli posesji do zawierania
umów na odbiór odpadów. Narzędziem ułatwiającym to zadanie może być dokładna
ewidencja wszystkich gospodarstw, także tych które nie mają umów. Istniejącą
ewidencję umów należy skorelować z wykazem wszystkich posesji (gospodarstw
domowych) tak, aby była możliwość wyłonienia osób jakie nie podpisały umów.

7)

W okresie sprawozdawczym odpady zbierane z terenu gminy trafiały na składowisko
odpadów w Sowinach (gm. Bojanowo), a następnie na składowisko w Rudnej Wielkiej
(gm. Wąsosz). Dnia 29 lipca 2010 r. nastąpiło otwarcie Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani gdzie od 02.08 2010 r. odpady z terenu gminy Rawicz są
zagospodarowywane lub unieszkodliwiane.

3.4 Selektywna zbiórka odpadów
3.4.1 Zbiórka odpadów opakowaniowych
1)

Na terenie gminy Rawicz prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów
opakowaniowych. Zbierane frakcje odpadów to: tworzywa sztuczne (butelki plastikowe
PET), szkło (kolorowe i białe) oraz papier.

2)

W 2009 roku selektywną zbiórkę prowadziły do własnych pojemników na terenie przez
siebie obsługiwanym: Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Zakład Oczyszczania
Miasta „Luks”. Szczegółowe zestawienie wykorzystywanych przez poszczególne firmy
wywozowe pojemników przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3.7 Liczba wykorzystywanych pojemników do selektywnej zbiórki
RSM

2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2008 r.
2009 r.

pojemniki gm.
Rawicz

Luks

papier

plastik

szkło

plastik

szkło
kolor.

szkło
białe

papier

plastik

szkło

20
23
23
23
23
35
35

26
31
31
31
31
35
35

-

b.d.
b.d.
22
22*
42
47
47

b.d.
b.d.
22
22*
42
47
47

65
65

65
65

0
0
18
18
18
18
18

0
0
18
18
18
18
18

10
30
38
38

łącznie w gm. Rawicz
[szt.]
46
54
134
144
204
368
368

* - brak danych jak zmieniała się liczba pojemników wykorzystywanych przez Luks między latami 2004-2006,
- w 2010 r. wprowadzono „system workowy” selektywnej zbiórki

3)

Ponadto firma Luks w 2009 roku obsługiwała pojemniki zakupione przez gminę Rawicz
i ustawione na terenach wiejskich. Liczba pojemników gminnych wynosiła 18 gniazd
(po dwa pojemniki na szkło i plastik), co daje łącznie 36 szt. Zakup pojemników przez

proGEO Sp. z o.o.

Sprawozdanie z realizacji PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA MIASTA I GMINY RAWICZ ZA LATA 2009-2010

16

gminę Rawicz nastąpił w dniu 12.12.2003 roku, a koszt wyniósł 19.260 zł brutto
(w tym 7% Vat).
4)

Łącznie do obsługi selektywnej zbiórki na terenie gminy Rawicz w 2009 r.
wykorzystywanych było 368 szt. różnych pojemników (ok. 100 gniazd, po 3 lub 4 szt.).
Odpady zbierane były w systemie pojemnikowym, dostępnym dla każdego mieszkańca.
Pojemniki (1,1 m3) ustawione były w centrach miejscowości, w miejscach
uczęszczanych przez mieszkańców.

5)

Ocenia się, że ilość rozstawionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na
terenie gminy Rawicz w 2009 r. była wystarczająca. Przyjmuje się, że jedno gniazdo
pojemników o pojemności 1,1-1,5 m3 powinno przypadać na 200-300 mieszkańców.
Liczba 100 gniazd zapewnia zbiórkę od 20-30 tys. mieszkańców.

6)

Od stycznia 2010 roku na terenie gminy Rawicz wprowadzony został „workowy system”
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Wszystkie pojemniki będące
w posiadaniu gminy, które w latach poprzednich przeznaczone były na potrzeby
selektywnej zbiórki, zostały usunięte i znajdują się obecnie na terenie Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Zbiórka systemem workowym prowadzona jest bezpłatnie
przez odbiorców odpadów i zarówno gmina jak i mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu
żadnych kosztów. Podmioty zajmujące się odbiorem odpadów opakowaniowych
zapewniają mieszkańcom worki na papier, plastik oraz białe i kolorowe szkło, które
odbierane są raz w miesiącu w określonym dniu zgodnie z harmonogramem.

7)

W 2010 roku w ramach selektywnej zbiórki zebrano łącznie 491 ton odpadów
opakowaniowych (229 ton szkła, 129 ton plastików, 119 ton papieru, 14 ton innych
odpadów). Szczegółowe dane przedstawiają poniższe tabele oraz wykres.
Przedstawione wielkości przytoczone zostały zgodnie z informacją przekazywaną przez
Urząd Miejski Gminy Rawicz do Marszałka Województwa i WFOŚiGW (zgodnie
z ustawą o [...] opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63/2001, poz. 639
z póź. zm.) oraz w oparciu o dane otrzymane od podmiotów odbierających odpady na
terenie gminy. Zaleca się aby corocznie wielkości te były weryfikowane z ilością
odpadów opakowaniowych jakie zbierane są przez poszczególne firmy.

8)

W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w 2010 roku odzyskano ok. 16,5 kg
odpadów (o 5,5 kg mniej niż w 2008 roku).
Tabela 3.8 Zestawienie wyników selektywnej zbiórki w gminie Rawicz

szkło
PET
papier

inne
łącznie

2003 r.
135,51
62,91
44,23
0
242,65

2004 r.
7,94
4,59
4,13
0
16,66

2005 r.
151,02
56,90
48,70
0
256,62

2006 r.
166,20
85,10
52,70
0
304,00

2007 r.
307,50
112,60
94,20
0
514,30

2008 r.
378,03
143,40
134,89
0
656,31

2009 r.
290,40
180,40
125,10
15,5
611,40

2010 r.
229,20
128,70
118,80
14,1
490,80

Tabela 3.9 Zestawienie wyników selektywnej zbiórki w gminie Rawicz w latach 2009 – 2010
według odbiorcy odpadów
rok
firma
szkło
PET
papier

Inne
łącznie

LUKS
273,40
131,40
76,10
2,50
483,40

2009
RSM EKO - SKÓRTEX
17,00
0,03
49,00
0,00
49,00
0,02
13,00
0,00
128,00
0,05

LUKS
181,80
77,50
59,40
2,60
321,30

RSM
38,00
47,00
53,00
10,00
148,00

2010
MZO EKO - SKÓRTEX
9,19
0,16
4,08
0,16
5,89
0,49
1,23
0,29
20,39
1,10
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Rysunek 3.6 Wyniki selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w gminie Rawicz [Mg]
Wyniki selektyw nej zbiórki odpadów opakow aniow ych w gm inie Raw icz [Mg]
400,00
350,00
300,00
szkło

[Mg]

250,00

PET

200,00

papier

150,00

Inne

100,00
50,00
0,00
2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Uwaga: zestawienie opracowano na podstawie informacji przekazywanej przez Urząd Miejski
Gminy Rawicz do Marszałka Województwa i WFOŚiGW (zgodnie z ustawą Dz.U. Nr 63/2001, poz. 639
z póź. zm.) oraz w oparciu o dane otrzymane od podmiotów odbierających odpady na terenie gminy.

9)

Gmina corocznie przedkłada informacje o rodzajach i ilości zebranych odpadów
opakowaniowych i przekazanych do odzysku i recyklingu, w celu wykorzystania opłaty
produktowej.

3.4.2 Zbiórka baterii
1)

Na terenie gminy Rawicz prowadzona jest także selektywna zbiórka zużytych baterii
powszechnego użytku. Zbiórka prowadzona jest w placówkach oświatowych, które
w 2009 r. podpisały indywidualne umowy z Organizacją Odzysku REBA, a także
w Urzędzie Miasta (zgodnie z umową o współpracy z ww. organizacją z dnia
17.12.2008 r.).

2)

Łącznie w placówkach oświatowych oraz w budynku Urzędu Miasta ustawionych jest 20
pojemników na baterie.

3.5 Wytwarzanie odpadów komunalnych
1)

W roku 2010 na terenie gminy Rawicz wytworzonych zostało 6.575,3 Mg odpadów
komunalnych zmieszanych (kod 20 03 01). Z tej ilości Luks odebrał od mieszkańców
3.648 ton odpadów, Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 1.826 ton odpadów, natomiast
Miejski Zakład Oczyszczania 1.093,98 ton odpadów. Szczegółowe ilości odpadów
komunalnych odbieranych na terenie gminy Rawicz w latach 2009-2010 oraz wskaźniki
jednostkowe przedstawia poniższa tabela.

2)

Źródłem wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych są gospodarstwa domowe
mieszkańców gminy (budynki mieszkalne) oraz drobne zakłady rzemieślnicze
i usługowe. W gminie i podmiotach wywożących nie prowadzi się osobnych zestawień
ilości odpadów ze względu na wymienione źródła powstawania.

3)

Średni roczny wskaźnik nagromadzenia odpadów (w 2010 r.) na jednego mieszkańca
(przeciętnie w całej gminie) wyniósł 1,19 m3/Mk/rok (237 kg/Mk/rok). W poprzednim
okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była niższa i wynosiła 159 kg/Mk/rok na
koniec 2008 roku. Zgodnie z KPGO jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów
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(prognoza na 2010 r.) wynosi 289 kg/Mk/rok. Wartości uzyskiwane w gminie Rawicz są
zatem dużo niższe do danych literaturowych, co świadczyć może o małej liczbie
podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych lub pozbywaniem się odpadów
przez mieszkańców w inny sposób.
4)

W okresie sprawozdawczym odpady zbierane z terenu gminy trafiały na składowisko
odpadów w Sowinach (gm. Bojanowo) i/lub składowisko w Rudnej Wielkiej
(gm. Wąsosz). Dnia 29 lipca 2010 r. nastąpiło otwarcie Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani gdzie od 02.08 2010 r. odpady z terenu gminy Rawicz są
zagospodarowywane lub unieszkodliwiane.
Rysunek 3.7 Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy
Ilośc odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Rawicz
(łącznie z selektyw ną zbiórką)
8 000

237

7 000

[Mg]

5 000

7 066

199

194
5 724

159

200

5 916
150

4 701

4 000

100

3 000

[kg/Mk]

6 000

250

odpady [Mg]

2 000

50

kg/Mk
1 000
0

0
2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Tabela 3.10 Ilość odpadów komunalnych (grupa 20) odebranych z terenu gminy Rawicz
ludność

składowisko

odpady
odpady Mg
m3

m3/M
k

kg/Mk

kg/m3

odpady z miasta i gminy
Rawicz 2007 r.

odpady kom. zmieszane
(Luks)
odpady kom. zmieszane
(RSM)
odpady kom. zmieszane
(EKOSKÓRTEX)
łącznie odp. komunalne na
skł. Rawicz-Sarnowa
selektywna zbiórka (łącznie)
łącznie składowane

Sowiny

13 571

2 714

5 216

1 043

0

-

Rawicz
29 569
ludność

składowisko

200
200
200

1 452,5
28 621

514,3
5 724

odpady
odpady Mg
m3

0,97
m3/M
k

17,39
194

200

kg/Mk

kg/m3

odpady z miasta i gminy
Rawicz 2008 r.

odpady kom. zmieszane
(Luks)
odpady kom. zmieszane
(RSM)
odpady kom. zmieszane
(EKOSKÓRTEX)
łącznie odp. komunalne na
skł.
Rawicz-Sarnowa
selektywna zbiórka (łącznie)
łącznie składowane

Sowiny

13 738

2 748

6 441

1 288

43,5

9

Rawicz
29 569

-

200
200
200

0,0
23 504

656,3
4 701

0,79

22,20
159

200
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ludność

składowisko

odpady
odpady Mg
m3

m3/M
k

19

kg/Mk

kg/m3

20,56
199

200

kg/Mk

kg/m3

16,48
237

200

odpady z miasta i gminy
Rawicz 2009 r.

odpady kom. zmieszane
(Luks)
odpady kom. zmieszane
(RSM)
odpady kom. zmieszane
(EKOSKÓRTEX)
łącznie odp. komunalne na
skł.
Rawicz-Sarnowa
selektywna zbiórka (łącznie)
łącznie składowane

29 743
ludność

Sowiny /
Rudna
Wielka
Sowiny /
Rudna
Wielka
Sowiny /
Rudna
Wielka

1 848,00

Rawicz

0,00

składowisko

3 450,00

6,40

29 579

611,45
5 916

odpady
odpady Mg
m3

0,99
m3/M
k

odpady z miasta i gminy
Rawicz 2010 r.
Rudna
Wielka /
Trzebania
Rudna
Wielka /
Trzebania
Rudna
Wielka /
Trzebania
Rudna
Wielka /
Trzebania

odpady kom. zmieszane
(Luks)
odpady kom. zmieszane
(RSM)
odpady kom. zmieszane
(MZO)
odpady kom. zmieszane
(EKOSKÓRTEX)
łącznie odp. komunalne na
skł.
Rawicz-Sarnowa
selektywna zbiórka (łącznie)
łącznie składowane

3 648,00

1 826,00

1 093,98

7,32

Rawicz
29 788

-

0,00
35 331

490,84
7 066

1,19

* zgodnie ze strukturą wypełniania składowisk, stanowiącą załącznik do Porozumienia międzygminnego z dnia 29 maja 2006
roku, dla terenu gminy Rawicz miejscami odzysku i unieszkodliwienia odpadów są:
- do 30 czerwca 2009 roku składowisko odpadów w m. Sowiny, gmina Bojanowo,
- od 1 lipca 2009 do 31 grudnia 2009 roku – Zakład Utylizacji, recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej, gmina Wąsosz,
- od 1 stycznia 2010 roku Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu, jako element Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani.

3.6 Składowiska odpadów komunalnych
3.6.1 Składowisko komunalne w Rawiczu – Osiedle Sarnowa
Gmina posiada jedno składowisko odpadów komunalnych (składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne) w Rawiczu – Osiedle Sarnowa. Szczegółową charakterystykę
składowiska przedstawiono w części tabelarycznej niniejszego Sprawozdania. Poniżej
omówiono jakie działania, względem analizowanego składowiska, podejmowano w okresie
sprawozdawczym (w latach 2009-2010), a także zamieszczono podstawowy opis obiektu.
1)

Zarządzającym składowiska jest Zakład Usług Komunalnych (ZUK)
w Rawiczu (ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz), a właścicielem Gmina
Rawicz.

2)

Składowisko było eksploatowane do roku 1987, tj. do otwarcia składowiska w Sowinach
w gminie Bojanowo. W okresie 1988-1998 składowisko w Rawiczu – Osiedle Sarnowa
nie było eksploatowane. W roku 1998 gmina Bojanowo wypowiedziała warunki
porozumienia, uniemożliwiając korzystanie ze składowiska w Sowinach. W związku tym
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od lutego 1999 roku odpady komunalne ponownie składowano na składowisku
w Rawiczu – Osiedle Sarnowa.
3)

Parametry składowiska:
•
•
•
•
•

powierzchnia składowiska: 5,2 ha:
powierzchnia do rekultywacji: 4,5 ha,
2
pojemność składowiska: około 105.000 m ,
ilość zgromadzonych odpadów z okresu 1999 – I kwartał 2004 wynosi
109.975,4m3 (ok. 23.084,94 Mg/rok),
wysokość składowiska w części nadpoziomowej około 7-8 m. Nie znana jest
grubość warstwy poniżej terenu. Według wierceń z lat 1999-2000 wynosi
około 2-3 m.

4)

Składowisko w Rawiczu – Osiedle Sarnowa nie spełniało większości warunków
dotyczących rozwiązań i zabezpieczeń technicznych, które mają bezpośredni wpływ na
jego eksploatację. W wyniku tego następuje naruszenie zasad ochrony środowiska
naturalnego, w tym głównie środowiska wód podziemnych. Składowisko nie posiadało
podstawowego wyposażenia technicznego.

5)

Roczne ilości składowanych odpadów wynosiły w latach 2004-2006 ok. 4-5,6 tys. ton.
Z uwagi na zamknięcie składowiska 30 kwietnia 2007 roku, ilość odpadów w ostatnich
dwóch latach znacznie się zmniejszyła – w 2007 roku łącznie unieszkodliwiono 1.510
ton odpadów. Szczegółowe dane dotyczące ilości unieszkodliwionych w procesie D5
(składowanych) i odzyskanych w procesie R14 odpadów przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3.11 Ilość odpadów zagospodarowanych na składowisku Rawicz-Osiedle Sarnowa
unieszkodliwione [Mg]

rodzaj
odpadów
2004
030105

73,2

100908

765,2

150106

5,5

2005
77,8

2006
36,0

2007

odzyskane [Mg]

2008 2009 2010

2004

2005

2006

2007

2008

proces
odzysku
2009

2010

16,6
961,0

1 141,6 392,0

R14

170107

1 240,9

930,4

496,0 171,2

R14

170504

49,6

233,6

109,6

R14

170904
190805

56,0
1 141,0

191306
200201

70,1

200203

8,0

200301

3 544,2

1 105,5
26,4

33,6

40,8

55,6

61,8

9,6

w związku z
rekultywacją
zaprzestano
unieszkodliwiania
odpadów na
składowisku

2 906,6

29,2
prowadzono
wykorzystywanie
odpadów do
rekultywacji brak danych o
ilości

1 961,5

zakończono
rekultywację
składowiska

R14

7,4
3 494,2

200302

3 837,3

1 423,7

9,6

6,4

200303

10,9

200306

41,6

12,8

suma

5 607

4 816

4 027

1 510

0

w tym
z gr. 20

3 622

3 550

3 958

1 453

0

4 208

R14

4 087

1 747

592

0

0
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Rysunek 3.8 Gospodarowanie odpadami na składowisku Rawicz-Osiedle Sarnowa [Mg]

6)

Na składowisku prowadzony jest monitoring oddziaływania na środowisko. Corocznie
opracowywane jest Sprawozdanie z przeprowadzonych badań. Roczny koszt badań
monitoringowych za rok 2010 wyniósł 11.346 zł brutto.

7)

Przeprowadzone badania monitoringowe w 2010 r. (według Sprawozdania na 2010 r.
[25]), podobnie jak w latach poprzednich, wykazują negatywne oddziaływanie
składowiska na wody podziemne.
Według klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 r.
w
sprawie
kryteriów
i
sposobu
oceny
wód
podziemnych
próbki
z poszczególnych otworów obserwacyjnych wykazywały klasy jakości przedstawione
w poniższej tabeli.
Tabela 3.12 Klasy jakości wód z poszczególnych otworów obserwacyjnych na składowisku
Rawicz-Osiedle Sarnowa [25].
Piezometr

I seria

Piezometr

II seria

P-2
P-3
P-4
P-5

V
IV
III
V

P-2
P-3
P-4
P-5

IV
IV
IV
V

Najbardziej zanieczyszczona woda podziemna jest na kierunku bezpośredniego
odpływu wód z rejonu składowiska - rejon reprezentowany przez próbki z otworów P-5
i P-3. W wodach z tych otworów odnotowano najwięcej ponadnormatywnych wartości
analizowanych parametrów. Przeprowadzona rekultywacja składowiska powinna się
przyczynić do ograniczenia negatywnego oddziaływania obiektu na wody podziemne.
8)

Przeprowadzone badania monitoringowe biogazu wykazały zróżnicowaną zawartość
metanu w powstającym biogazie na poziomie 1,8 - 23%. Uzyskane wyniki wskazują,
że po okresie wysokiej zawartości metanu w wybranych kominach odgazowujących
stwierdzonych w 2009 roku, zawartość metanu obniżyła się i jest charakterystyczna dla
składowisk na których zaprzestano eksploatacji.
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3.6.2 Rekultywacja składowiska w Rawiczu – Osiedle Sarnowa
1)

W ramach Projektu nr 2 w subregionie leszczyńskim nastąpiło zamknięcie i rekultywacja
13 gminnych składowisk odpadów o łącznej powierzchni 30 ha. Łączny koszt prac
rekultywacyjnych wyniósł 6.573.693 Euro (brutto). Zadanie współfinansowane zostało
przez Europejski Fundusz Spójności.

2)

Składowisko w Rawiczu zostało zamknięte 30 kwietnia 2007 roku zgodnie z decyzją
Starostwa Powiatowego z dnia 19.12.2003 r. (OS.7643-02/01/03). W tym celu w dniu
26 lutego 2007 r. ZUK wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o zamknięcie
składowiska zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach.

3)

W celu przeprowadzenia rekultywacji, zgodnie z uchwałą nr XVII/172/04 z dnia
28.04.2004 r., Gmina Rawicz zgodziła się na powierzenie Miastu Lesznu (jako
inwestorowi) rekultywacji gminnego składowiska. Szczegółowe zasady określone zostały
w porozumieniu międzygminnym z dnia 29 maja 2006 roku. Zgodnie z nim Miasto
Leszno prowadziło w okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne w zakresie
przygotowania do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska w Rawiczu
o powierzchni 3,2 ha, położonego na działkach 2040/1, 2023, 2024 (AM 28) i 2020
(AM 29).

4)

Porozumienie określiło następujące zasady przeprowadzenia rekultywacji:
- czynności związane z zarządzaniem, w tym koordynacji i monitoringu realizacji oraz
pełnienia funkcji Jednostki Realizującej Projekt i Podmiotu Odpowiedzialnego za
Koordynację, w imieniu Miasta Leszna, wykonywał będzie Miejski Zakład
Oczyszczania sp. z o.o. z Leszna.
- zadanie inwestycyjne realizowane będzie w okresie 13 grudnia 2005 r. – 31 grudnia
2009 r.;
- w okresie realizacji zadania inwestycyjnego, celem przygotowania składowiska do
zamknięcia, zostanie ono przekazane w użyczenie spółce MZO, w drodze odrębnej
umowy;

5)

W dniu 04.04.2008 r. MZO przekazał składowisko firmie rekultywującej - Zakładowi
Techniki Ochrony Środowiska „FOLEKO” Sp. z o.o. ze Świdnicy. Harmonogram
rekultywacji określony w decyzjach: Wojewody Wielkopolskiego z 20.09.2007 r. znak
SR.V-3.6623-6/07 na zamknięcie składowiska (kwatery nr 1) oraz Marszałka
Województwa Wlkp. z 02.06.2008 r. znak DSR.III.7662-14/08 przewidywał termin
zakończenia kontraktu na dzień 30.06.2009 r. Rekultywacja składowiska w Rawiczu
zakończyła się w grudniu 2009 roku.

6)

Przygotowanie terenu składowiska przed rozpoczęciem prac związanych z rekultywacją
obejmowało przemieszczenie odpadów do wnętrza kwatery, usunięcie istniejących
drzew i krzewów, uformowanie i wyrównanie kopca odpadów oraz prace rozbiórkowe.

7)

Rekultywację składowiska prowadzono na dwóch obszarach [28]:
•

na obszarze 1 (4,5 ha) wykonano:
warstwę wyrównawczą gr. 0,1 m,
−
warstwę odgazowującą gr. 0,3 m,
−
8 studni odgazowujących w złożu odpadów,
−
uszczelnienie z folii PEHD gr. 1,5 mm,
−
zabezpieczenie z geowłókniny o gramaturze 250 g/m2,
−
warstwę filtracyjną gr. 0,3 m,
−
warstwę podglebia gr. 0,3 m,
−
warstwę humusu gr. 0,3 m,
−
wybudowano biofiltry oczyszczające biogaz na każdej studni odgazowania,
−
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rowy opaskowe,
ziemne zbiorniki odparowujące,
zadarnienie mieszanką traw i wykonanie nasadzeń;

na obszarze 2 (1,53 ha) wykonano:
warstwę wyrównawczą gr. 0,1 m,
2
−
zabezpieczenie z geowłókniny o gramaturze 250 g/m ,
−
warstwę filtracyjną gr. 0,3 m,
−
warstwę podglebia gr. 0,3 m,
−
warstwę humusu gr. 0,2 m,
−
rowy opaskowe,
−
ziemne zbiorniki odparowujące,
−
zadarnienie mieszanką traw i wykonanie nasadzeń;
−

Różnice w sposobie przeprowadzenia rekultywacji na ww. obszarach wynikają
z występowania odpadów w znacznej mierze zmineralizowanych (zostały zdeponowane
przynajmniej przed 20 laty, a najstarsze nawet przed 30 laty) na obszarze nr 2.
8)

Zgodnie z Kartą projektu [20] do dnia 31.06.2010 r. zamknięto i zrekultywowano
wszystkie składowiska odpadów objęte projektem (Sowiny gm. Bojanowo, Dalabuszki
gm. Gostyń, Karzec gm. Krobia, Krzemieniewo gm. Krzemieniewo, Czerwona Wieś gm.
Krzywiń, Trzebania gm. Osieczna, Czeluścin gm. Pępowo, Wydawy gm. Poniec, Rawicz
gm. Rawicz, Moraczewo gm. Rydzyna, Koszanowo gm. Śmigiel, Długie Nowe
gm. Święciechowa, Brenno-Pole gm. Wijewo).
Rysunek 3.9 Rekultywacja składowiska komunalnego w Rawiczu – Osiedle Sarnowa
(stan na koniec 2010 r.) – fot. proGEO

9)

Po zamknięciu składowiska Rawicz – Osiedle Sarnowa odpady z terenu miasta i gminy
Rawicz deponowane były na składowisku w Sowinach, a następnie w Rudnej Wielkiej,
do momentu ich zamknięcia. Obecne miejsce składowania odpadów opisane jest
w kolejnym podpunkcie.

10) Na zamkniecie i rekultywację składowiska w Rawiczu – Osiedle Sarnowa wydatkowano
kwotę 1.052.044 EURO brutto.
3.6.3 Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi
w Rawiczu, gmina Rawicz
1)

Ze względu na odległość transportową z Rawicza do ZZO w Trzebani (ok. 38 km) oraz
ilość odpadów (ok. 40 Mg dziennie - przyjmując 250 dni roboczych [12]) dla miasta
i gminy Rawicz wybudowano stację przeładunkową.
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Stacja przeładunkowa odpadów z terenu gminy Rawicz i gmin ościennych znajduje się
na działce nr 2018/1 o powierzchni 1,3417 ha, pomiędzy centrum miasta Rawicz,
a osiedlem Sarnowa, w bezpośrednim sąsiedztwie zrekultywowanego komunalnego
wysypiska odpadów. Odległość od najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi około
400m. Przedmiotowy teren stanowi własność Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp. z o.o. w Lesznie.
Rysunek 3.10 Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu – fot. proGEO

3)

Dla przedmiotowej inwestycji zostały wydane warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GGPPiOS.733199/05 z dnia 26.09.2005 r. oraz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia nr GGPPiOS 7624-05/07 z dnia 12.04.2007 r.

4)

Wartość kontraktu pt. Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz
z obiektami towarzyszącymi w Rawiczu, gmina Rawicz wyniosła 998.230 EUR netto,
natomiast koszt budowy drogi dojazdowej do stacji wyniósł 264.635 EUR netto.

5)

Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi składa
się z niżej wymienionych obiektów:
•

automatyczna stacja przeładunkowa,
Rysunek 3.11 Prasokontener – fot. proGEO

•

kompostownia odpadów zielonych,

•

plac magazynowy kompostu dojrzałego,

•

magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych,

•

plac magazynowy odpadów wielkogabarytowych,

proGEO Sp. z o.o.
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•

boksy magazynowe surowców wtórnych,

•

elektroniczna waga samochodowa wraz z kontenerem obsługi,

•

kontener administracyjno – socjalny,

•

drogi i place technologiczne,

•

sieci zewnętrzne i międzyobiektowe:
− siec wodociągowa,
− kanalizacja ścieków sanitarnych i technologicznych,
− kanalizacja deszczowa,

•

zasilanie elektroenergetyczne ze stacja transformatorowa,

•

ogrodzenie terenu z bramą przesuwną i furtką,

•

zieleń ozdobna,

•

zmodernizowana droga gminna dojazdowa (działka 2020).

25

Rysunek 3.12 Boksy magazynowe surowców wtórnych – fot. proGEO

6)

Stacja przeładunkowa czynna jest od stycznia 2010 r. i przez pierwszy rok swojej
działalności przyjmowała odpady z terenu gmin: Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka,
Krobia, Leszno, Pępowo i Poniec.

7)

Prawo do dostarczania odpadów do SPOK z terenu gminy Rawicz posiadają
następujący przedsiębiorcy:
•
•
•
•
•
•

8)

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Zakład Oczyszczania Miasta LUKS,
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.,
EKO-SKORTEX Gizałki Sp. z o.o.,
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (WPO) ALBA S.A.,
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu;

W 2010 r. na stację przeładunkową w Rawiczu dostarczono 8.928,48 Mg odpadów
(6.332,37 Mg pochodziło z terenu gminy Rawicz), w tym:
•
81,97 Mg odpadów z grupy 15 (odpady opakowaniowe),
•
153,80 Mg odpadów z grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej),
•
8.692,71 Mg odpadów z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie).

proGEO Sp. z o.o.

Sprawozdanie z realizacji PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA MIASTA I GMINY RAWICZ ZA LATA 2009-2010

26

3.6.4 Składowisko odpadów w Trzebani, gm. Osieczna
1)

Kontrakt nr V pn. „Budowa składowiska odpadów w Trzebani, gm. Osieczna” oznaczony
numerem 2004/PL/16/C/PE/035-05 stanowi drugą część Projektu nr 1 pn. „Budowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” realizowanego w ramach Grupy
Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pod nazwą „Gospodarka odpadami i osadami
ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”, współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności.

2)

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebani jest elementem
technologicznym Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, realizowanego
w ramach odrębnego Kontraktu nr II (2004/PL/16/C/PE/035-02). Obszar wydzielony pod
realizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, w tym Składowiska
odpadów stanowią działki nr 6/8 i 6/9 o łącznej powierzchni 9,47 ha, będące własnością
Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Teren przeznaczony
pod inwestycję, tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów, którego elementem
technologicznym jest składowisko odpadów, jest częściowo objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osieczna (Uchwała Rady Miejskiej
Osieczna nr XXXIV/213/2002 z dnia 10.10.2002 r.) – oznaczony symbolem „NU” – jako
teren wysypiska śmieci – składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych.
Na część działek 6/8 i 6/9 nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zostały określone warunki zabudowy i zagospodarowania terenu –
Decyzja nr 8/p/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nr BUA
7331/8/p/2005 z dnia 9.02.2006 r.).

3)

Składowisko odpadów stanowi obiekt, w którym składowane są odpady balastowe
powstające w poszczególnych procesach technologicznych w ZZO oraz odpady nie
nadające się do przetwarzania. Składowanie odbywa się w nowej kwaterze składowiska,
zgodnie z instrukcją eksploatacji zawierającą szczegółowy opis procesu.

4)

Wykaz podstawowych parametrów składowiska zrealizowanego w ramach Kontraktu
nr V przedstawiono w tabeli nr 3.13.
Tabela 3.13 Podstawowe parametry składowiska odpadów w Trzebani
Planowany obiekt/instalacja
Składowisko odpadów wraz z drenażem
odcieków i studniami odgazowującymi
Elementy infrastruktury technicznej:
zbiornik odcieków
przepompownia odcieków
budynek garażowy kompaktora

Jednostka
m

Pojemność

3

420 750

3

316,80
1
1

m
szt.
szt.

3.6.5 Dzikie składowiska
1)

W roku 2000 na terenie gminy istniało 7 nielegalnych wysypisk zajmujących niewielkie
obszary - od 50 m2 do 2000 m2. W okresie do 2004 roku władze Miasta i Gminy Rawicz
zlikwidowały praktycznie wszystkie nielegalne składowiska na terenie gminy.

2)

Według informacji z Urzędu Miasta oraz przeprowadzonej wizji, w czerwcu 2004 r.
stwierdzono, iż na nowo powstało wysypisko odpadów przy drodze polnej Żylice –
Izbice, o powierzchni poniżej 2,0 ha. W okresie do końca 2006 r. przystąpiono do prac
mających na celu wybór wykonawcy, który przeprowadzić miał likwidację składowiska.
Zgodnie z opracowaną specyfikacją zamówienia wysypisko śmieci w Żylicach zawierało
3
2
ok. 1000 m odpadów zalegających na powierzchni ok. 3500 m . Na uporządkowany
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3

dostarczono i rozplantowano ok. 500 m ziemi urodzajnej. Łączny koszt prac
zrealizowanych w 2007 roku wyniósł 77 700,91 zł.
3)

W 2007 roku z GFOŚiGW zrealizowano także następujące zadania:
- uporządkowanie terenu byłego poligonu w Sierakowie – koszt 3.639,34 zł;
- tablice informacyjne o zakazie składowania śmieci – koszt 266,94 zł.

4)

W 2008 roku z GFOŚiGW zrealizowano następujące zadania:
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w m. Dębno Polskie – koszt 20.462,99 zł;
- uporządkowanie terenu przy ogrodach działkowych w Masłowie – koszt 1.187,70 zł.

5)

Zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, w 2009 roku na
likwidację dzikich wysypisk zaplanowano kwotę 25.000 zł, która nie została jednak
wykorzystana ze względu na brak wniosków i zgłoszeń w ww. zakresie.

6)

Według zapisów informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy Rawicz za
okres I półrocza 2010 roku, zaplanowane środki finansowe na likwidację dzikich
wysypisk zostaną wykorzystane na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych
(jedynie w przypadku braku wniosków o likwidacje dzikich wysypisk).

3.7 Pozostałe instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów
1)

Na terenie gminy Rawicz zlokalizowane są następujące instalacje unieszkodliwiania lub
odzysku innych rodzajów odpadów:
•

odlewnia metali „Odlewnia-Rawicz” Spółka z o.o. ul. Sarnowska 2, 63-900 Rawicz,

•

prasa do metali „MAX-FLON” Marcin Matuszewski z Rawicza, ul. Spółdzielcza 2, 63900 Rawicz,

•

kocioł energetyczny UK/GSM, „JAR-DOM” Jarosław Rarożek, ul. Królowej Jadwigi
13, 63-900 Rawicz. Spalanie paliw stałych (trociny, wióry, ścinki, drewno, płyty
wiórowe i fornir) w kotłowni zakładowej - odzysk R1 (wykorzystywanie jako paliwa
lub innego środka wytwarzania energii). Typ kotła: UK/GSM o mocy 62 kW,

•

wtryskarki do tworzyw sztucznych, Zakład „BELLA” ul. Kamińskiego 21, 63-900
Rawicz, (rozdrabnianie na walcarce, uzyskany regenerat służący jako wypełniacz
mieszanek gumowych do niektórych wyrobów gumowych nie wymagających dużych
odporności mechanicznych).

•

instalacja do wytwarzania mieszanek betonowo-żużlowych, P.P.H.U. Matuszewski –
Mirosław Matuszewski, Dębno Polskie ul. Ślusarska 20, 63-900 Rawicz,

•

odlewnia metali, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TAD-LEN”,
Zielona Wieś 55, 63-900 Rawicz,

•

stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu, Miejski Zakład
Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. , ul. Saperska 23, 64-100 Leszno – decyzja z dnia
31 grudnia 2009 r. nr OS.7648-70/09;

Dla powyższych instalacji w części tabelarycznej
opracowano szczegółowe charakterystyki.
2)

niniejszego

Sprawozdania,

Na terenie gminy Rawicz znajduje się jeden zakład demontażu pojazdów:
nazwa
Anna i Gabriel Twardy
Przedsiebiorstwo Wielobranżowe
„TWARDY” Sp.J.

adres
ul. Poznańska 9,
63-900 Sierakowo

miejscowość
Sierakowo

rodzaj działalności
Stacja demontażu
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3.8 Inwentaryzacja azbestu
1)

Na początku 2004 roku na terenie gminy Rawicz rozpoczęto inwentaryzację wyrobów
zawierających azbest. Urząd Miejski poprzez sołtysów oraz informację na tablicy
ogłoszeń oraz plakaty, wystąpił do wszystkich mieszkańców z przypomnieniem
o konieczności przedłożenia informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania
wyrobów zawierających azbest.

2)

Celem inwentaryzacji było m. in. określenie rodzaju zastosowanego wyrobu, ilości
wykorzystywanych wyrobów, miejsca usytuowania i stanu technicznego wyrobu oraz
sposobu i ramowych terminów zastąpienia wyrobów zawierających azbest innymi
substancjami lub wyrobami mniej szkodliwymi dla środowiska.

3)

Gmina Rawicz nie korzysta z „Bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest
(WBDA)”– www.bazaazbestowa.pl.

4)

Dotychczas na terenie gminy Rawicz nie były prowadzone działania związane
z dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest. Działania takie
prowadzone były natomiast w latach 2007 - 2009 przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu
rawickiego [18].
W ten sposób na terenie gminy Rawicz usunięto następujące ilości azbestu:
- w 2007 r. – 2.486 m2 (osoby fizyczne),
- w 2008 r. – 2.217 m2 (osoby fizyczne) i 78 m2 (PUP w Rawiczu),
2
- w 2009 r. – 1.361 m (osoby fizyczne),
- w 2010 r. – brak dofinansowania na usuwanie azbestu z PFOŚiGW.

5)

Według informacji uzyskanej w Urzędzie Miejskim na terenie gminy Rawicz
zinwentaryzowano ogółem 59.125 m2 wyrobów zawierających azbest (stan na 30
listopada 2010 r.), głównie w postaci pokryć dachowych (płyt falistych – eternitowych).
W porównaniu do stanu na 01.07.2008 r., który wynosił 66.469 m2 w okresie
2
sprawozdawczym usunięto ok. 7.344 m wyrobów azbestowych.

3.9 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1)

Zagadnienia dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U. Nr 180/2005, poz. 1495, z późn. zm.).

2)

Zgodnie z ustawą od 1 lipca 2006 roku zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany
przekazać wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi gminy na której działa, w terminie 30 dni
od momentu podjęcia działalności, informację zawierającą: nazwę firmy, adres siedziby
oraz adresy punktów zbierania (art. 39). Od 1 października 2006 roku informacje
o
zbierającym
sprzęt
oraz
o
punktach
zbierania
jakie
otrzymują
wójt/burmistrz/prezydent, powinny być dostępne na stronie internetowej urzędu miasta
i gminy oraz udostępnione w sposób zwyczajowo przyjęty. Odpowiednie wykaz
zamieszczony jest na stronie: http://bip.rawicz.zapis.net.pl/cache/10//5344/5348/
Ww. wykaz przedstawiono poniższej tabeli.
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Tabela 3.14 Wykaz podmiotów na terenie miasta i gminy Rawicz, które przyjmują zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny
L.p.

Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres Adresy punktów zbierania
zużytego sprzętu

1.

GRENE

ul. Kamińskiego 23;

Modła Królewska

63-900 Rawicz,

ul. Skandynawska 1,
62-571 Stare Miasto

2.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowe

ul. Ratuszowa 12;

„ELMET” S.A.

63-900 Rawicz,

ul. Szewska 16
61-760 Poznań

3.

KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Armii Krajowej 2;

ul. Szybka 6-10,

63-900 Rawicz,

50-421 Wrocław

4.

SABA Spółka jawna

ul. Rynek 5;

S Gertchen, A.Kośmider

63-900 Rawicz,

Rynek 5
63-900 Rawicz

5

COLINS MARKET Spółka Jawna

ul. 17 Stycznia 49b

S. Gertchen, A. Kośmider

63-900 Rawicz

ul. 17 Stycznia 49b
63-900 Rawicz

6.

COLINS 2 Spółka jawna

ul. Kościuszki 13-15

A.Kośmider, S.Gertchen

63-900 Rawicz

ul. Kościuszki 13-15
63-900 Rawicz

7.

Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.

ul. Podzamcze 9

ul. Zacisze 2

63-900 Rawicz

63-700 Krotoszyn

8

NOWA FRANCE Spółka Cywilna

ul. 1000 Lecia 1a

J.K.R. Kreczetowscy, M. Ratajczak

63-900 Rawicz

ul. Łanowa 3
64-100 Leszno

9.

OLAF

ul. Targowa 11

ul. Targowa 11

63-900 Rawicz

63-900 Rawicz

10

Lidl Polska Sklepy Spożywcze spółka

ul. Przyjemskiego 38

z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Kościuszki 13-15

ul.Poznańska 48

63-900 Rawicz

Jankowice 62- 080 Tarnowo Podgórne
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3.10 Działania edukacyjne
1)

Gmina Rawicz wspiera prowadzenie różnorodnych akcji informacyjno - edukacyjnych
związanych z gospodarką odpadami lub szeroko rozumianą ochroną środowiska.
Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(GFOŚiGW) pokrywane są np. wydatki na zakup nagród i transport w ramach
konkursów ekologicznych oraz szkolenia. Młodzież uczestniczy między innymi w akcji
„Sprzątanie Świata”.

2)

Analogicznie jak w latach poprzednich w 2009 r. odbyły się konkursy o tematyce
ekologicznej. Na zakup nagród dla uczestników Przeglądu Przedstawień Ekologicznych,
Przeglądu Piosenki Ekologicznej oraz konkurs fotograficznego o tematyce ekologicznej
„Moja mała ojczyzna” wydano kwotę 2.264,26 zł. Przeprowadzona została ponadto
akcja Sprzątanie Świata Polska 2009, w której uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zakupiono materiały do zbiórki śmieci za
653,43 zł. Firma przewozowa, która odebrała zebrane odpady i przewiozła je na
składowisko nie obciążyła gminy zaplanowanymi w budżecie Funduszu kosztami
wywozu, jednakże gmina musiała ponieść koszty ich składowania w wysokości
1.155,60 zł. Środki finansowe na ww. cele pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3)

W 2010 roku na konkursy ekologiczne (Przegląd Przedstawień Ekologicznych, Przegląd
Piosenki Ekologicznej), które odbywały się w ramach edukacji ekologicznej,
wydatkowano kwotę 2.134,42 zł. W ramach corocznej akcji sprzątania świata zakupiono
materiały do zbiórki śmieci za 1.306,86 zł, natomiast 1.460,55 zł wyniósł koszt
składowania odpadów.
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4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W LATACH 2009-2010
4.1 Zestawienia tabelaryczne zadań według Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami
W niniejszym rozdziale przedstawiono w formie tabelarycznej, skrótowe sprawozdanie
z realizacji poszczególnych zadań realizowanych w okresie od początku 2008 roku do
31.12.2010 roku. Poszczególne kolumny przedstawiają następujące informacje:
•
•
•
•
•
•

kolumna „zadania” – podaje nazwy zadań określonych w analizowanej Aktualizacji planu
gospodarki odpadami [15],
kolumna „opis” – przedstawia charakterystykę poszczególnych zadań,
kolumna „okres realizacji…” – podaje termin określony w analizowanej Aktualizacji
Planu [15],
kolumna „instytucja odpowiedzialna” – podaje kto odpowiedzialny jest za realizację
zadania,
kolumna „źródło finansowania…” –
kolumna „stan realizacji” – podaje skrótową informację o wykonaniu zadania. Używane
stwierdzenia oznaczają:
- zadanie wykonano – zadanie zostało zakończone, czyli wykonano prace budowlane,
opracowano dokumentację itp. Określenie to używane jest tylko względem zadań
terminowych (w przeciwieństwie do zadań stałych lub cyklicznych),
- zadanie wykonano częściowo – zrealizowana została (ostatecznie) tylko część
zadania (dotyczy to w szczególności zadań, w których przewidziano realizację dwóch
odrębnych projektów),
- zadanie jest wykonywane – zadanie corocznie jest realizowane (określenie to
używane jest tylko względem zadań stałych lub cyklicznych),
- zadanie w realizacji – względem analizowanego zadania rozpoczęto jakieś prace,
lecz nie osiągnięto jeszcze celu ostatecznego. W przypadku inwestycji
infrastrukturalnych oznaczać to może np., że opracowano dokumentację, lecz nie
rozpoczęto jeszcze prac budowlanych,
- realizacja w okresie późniejszym – w okresie sprawozdawczym nie podjęto prac
zmierzających do zrealizowania zadania, ale wiadomo, że będzie ono realizowane,
- brak realizacji zadania – w okresie sprawozdawczym nie podjęto prac zmierzających
do zrealizowania zadania i aktualnie nie wiadomo kiedy prace te zostaną rozpoczęte,
- zadanie zaniechane – na podstawie dostępnych informacji wiadomo, że zadanie nie
było realizowane i nie planuje się w najbliższym czasie jego wykonania.

•

kolumna „uwagi” – podaje bardziej szczegółowe informacje o realizacji danego zadania;

proGEO Sp. z o.o.

Sprawozdanie z realizacji PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA MIASTA I GMINY RAWICZ ZA LATA 2009-2010

32

Tabela 4.1 Zestawienia tabelaryczne z realizacji zadań określonych w Aktualizacji Planu gospodarki odpadami [15]

Lp.

1

2

3

4

Zadania
[wg Aktualizacji PGO]

Objęcie 100% mieszkańców
Gminy zorganizowaną
zbiórką odpadów
komunalnych.

Kontynuowanie współpracy
z sąsiednimi gminami w celu
rozwiązań powiązań
regionalnych w ramach
przypisanych ZZO

Opis
W zabudowie jednorodzinnej funkcjonować
powinien system segregacji "u źródła" czyli
pojemniki lub worki do segregacji
umiejscowione na posesji. Natomiast w
zabudowie wielorodzinnej wprowadzić
należy system segregacji "na donoszenie"
czyli zestawy kontenerów na poszczególne
frakcje odpadów.

Okres
Realizacji
[wg
Aktualizacji
PGO]

2008 - 2009

Rekultywacja Składowiska Rawicz Osiedle Sarnowa
Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów
Komunalnych w Rawiczu

Instytucja
odpowiedzialna Źródło finansowania
[wg Aktualizacji
PGO]

Urząd Miasta
i Gminy

[wg Aktualizacji PGO]
budżet gminy, fundusze
ochrony środowiska,
środki unijne, środki
własne firm
zajmujących się
gospodarką odpadami
na terenie gminy

Stan
realizacji

wykonano

wykonano
2008 - 2011

Starostwo
Powiatowe,
Urząd Miasta i
Gminy

WFOŚiGW, PFOŚiGW,
środki własne
samorządów, fundusze
unijne

Realizacja Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani

wykonano
wykonano

Kontynuowanie współpracy
z gminami Powiatu przy
likwidacji wyrobów
zawierających azbest.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających
azbest, prowadzenie bazy azbestowej
(www.bazaazbestowa.pl), wprowadzenie
dofinansowania na usunięcie azbestu,
systematyczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest.

Bieżący monitoring systemu
gospodarki odpadami na
terenie gminy.

Wzmocnienie kontroli podmiotów
prowadzących działalność w zakresie
zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwienia odpadów.
Kontrolowanie stanu zawieranych umów
przez właścicieli nieruchomości z
podmiotami prowadzącymi działalność
2008 - 2015
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych (prowadzenie, aktualizowanie
i analizowanie ewidencji). Doskonalenie
systemów ewidencji wytwarzanych,
poddawanych odzyskowi oraz
unieszkodliwianych odpadów komunalnych.

2008 - 2015

Starostwo
Powiatowe,
Urząd Miasta i
Gminy

Urząd Miasta
i Gminy

WFOŚiGW, PFOŚiGW,
środki własne
samorządów

budżet gminy, fundusze
ochrony środowiska

Uwagi

W styczniu 2010 roku
wprowadzono workowy
system zbiórki odpadów
komunalnych.

Rekultywacja zakończona
została w grudniu 2009
roku.
SPOK w Rawiczu
rozpoczęła działalność
z dniem 01.01.2010r.
Data zakończenia
kontraktu: 30.06.2010 r.

zadanie w
realizacji

W 2009 roku Starostwo
Powiatowe
dofinansowywało
usuwanie azbestu ze
środków PFOŚiGW.

zadanie w
realizacji

Gmina corocznie wzywa
wszystkie podmioty
świadczące usługi w
zakresie odbierania
odpadów do składania
informacji na temat
zestawienia ilości
odebranych odpadów,
miejsca ich składowania,
zestawienia ilości umów
na odbiór odpadów oraz
informacji o prowadzeniu
zbiórki odpadów
opakowaniowych.
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Opis

5

Propagowanie selektywnej
zbiórki odpadów w tym
szczególnie odpadów
opakowaniowych
i komunalnych ulegających
biodegradacji na terenie
Gminy.

Selektywne zbieranie odpadów
komunalnych z podziałem na: odpady
surowcowe (papier i makulatura, szkło
białe i kolorowe, tworzywa sztuczne),
odpady biodegradowalne. Dążenie do
segregacji "u źródła".

6

Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów budowlanych,
wielkogabarytowych
i odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych w grupie
odpadów komunalnych,
a także odpadów
elektrycznych
i elektronicznych.

Zorganizowanie systemu zbiórki odpadów
niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Odpady
budowlane powinny być gromadzone w
specjalnych pojemnikach (kontenerach),
w sposób nie powodujący pylenia. Odpady
wielkogabarytowe należy składać do
oddzielnych kontenerów lub wystawiane
w uzgodnionym miejscu, a następnie
odbierane przez podmiot uprawniony.

7

Podnoszenie świadomości
ekologicznej i społecznej
wśród mieszkańców Gminy
poprzez organizację różnego
rodzaju akcji, informacji w
mediach (gazeta, Internet)
oraz propagowanie
technologii i działań
"przyjaznych środowisku".

Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie
ekologii, przeprowadzanie konkursów
ekologicznych, akcje sprzątania świata itp.
Informowanie mieszkańców o sposobach
postępowania z odpadami np. poprzez
rozdawane ulotki, prasę, stronę
internetową.

Okres
Realizacji
[wg
Aktualizacji
PGO]

2008 - 2015
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Instytucja
odpowiedzialna Źródło finansowania
[wg Aktualizacji
PGO]

Urząd Miasta
i Gminy

[wg Aktualizacji PGO]
WFOŚiGW, PFOŚiGW,
środki własne gminy,
fundusze unijne, środki
własne firm
zajmujących się
gospodarką odpadami
na terenie gminy

2008 - 2015

Urząd Miasta
i Gminy

WFOŚiGW, PFOŚiGW,
środki własne gminy,
fundusze unijne, środki
własne firm
zajmujących się
gospodarką odpadami
na terenie gminy

2008 - 2015

Starostwo
Powiatowe,
Urząd Miasta i
Gminy

WFOŚiGW, PFOŚiGW,
środki własne
samorządów, fundusze
unijne, środki własne
firm zajmujących się
gospodarką odpadami
na terenie gminy

Stan
realizacji

Uwagi

zadanie w
realizacji

Na terenie gminy Rawicz
prowadzona jest
selektywna zbiórka
odpadów
opakowaniowych. Nie
wprowadzono dotychczas
selektywnej zbiórki
odpadów
biodegradowalnych.

zadanie w
realizacji

Na stronie internetowej
urzędu Miasta i Gminy
w Rawiczu dostępny jest
wykaz podmiotów
przyjmujących zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny. Gmina
prowadzi ponadto zbiórkę
baterii w porozumieniu
z Organizacją Odzysku
REBA.

zadanie jest Zadanie corocznie jest
wykonywane realizowane.
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5. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE ZGODNE Z WYTYCZNYMI
Dane o gospodarce odpadami na terenie gminy Rawicz przedstawiono w niniejszym
rozdziale zgodnie z „Wytycznymi do opracowania sprawozdania z realizacji gminnego planu
gospodarki odpadami”, opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska [29]. Zamieszczone
tabele w sposób możliwie wierny odpowiadają zaproponowanemu wzorowi,
a ewentualne odstępstwa wynikają z potrzeby optymalnego przedstawienia realiów lokalnych
gminy Rawicz.

5.1 Bilans procesów unieszkodliwiania i odzysku
W niniejszym rozdziale przedstawiony miał zostać bilans ilościowy gospodarowania
poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie gminy Rawicz. Dane do bilansu
opracowywane są na podstawie „Bazy wojewódzkiej” prowadzonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Na etapie sporządzania sprawozdania ustalono jednak, że przedmiotowa baza nie zawiera
wpisów odnoszących się do gospodarowania odpadami na terenie gminy Rawicz w latach
2009-2010. Ze względu na wadliwe działanie bazy nie zawierała ona także danych za lata
2006-2008. Z powyższych względów odstąpiono od prezentacji bilansu procesów
unieszkodliwiania i odzysku odpadów na terenie gminy Rawicz.
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5.2 Charakterystyka składowisk
5.2.1 Składowisko gminne Rawicz – Osiedle Sarnowa
L.p.
1.
1.1.

Elementy charakterystyki składowiska
odpadów
Ogólne informacje o obiekcie

Zakres danych

składowisko
odpadów
komunalnych
Rawicz
–
Osiedle Sarnowa, działki nr 2040/1, 2023, 2020
i 2024 obręb Rawicz
Rawicz
rawicki
wielkopolskie

Nazwa i adres składowiska odpadów

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7.

Typ składowiska

1.8.

Nazwa i
odpadów

1.9.
1.10.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.11.

Nazwa i adres właściciela
składowiskiem odpadów

Informacje o składowisku odpadów

(N/O/IN; OUO)

IN
(składowisko
odpadów
niebezpieczne i obojętne)

składowiska

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Rawicz

gruntu

pod

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Rawicz

1.12.
1.13.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem
odpadów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego,
Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany
(podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Zakład
Usług
Komunalnych
ul. Winiary 4b, 63-739 Rawicz
(jednostka budżetowa gminy)

1.15
1.16
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

adres

właściciela

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik składowiska odpadów posiada
wymagane kwalifikacje?
Liczba kwater
Liczba kwater eksploatowanych
Liczba kwater zamkniętych
Czy składowisko jest w trakcie budowy?
Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji
(przed zamknięciem)?
Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?
Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po

[tak/nie]

nie dotyczy

szt.
szt.
szt.
[tak/nie]

1
0
1
nie

[tak/nie]

nie

[tak/nie]
[tak/nie]

nie
tak

innych

w

niż

Rawiczu,

proGEO Sp. z o.o.

1.25.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Sprawozdanie z realizacji PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA MIASTA I GMINY RAWICZ ZA LATA 2009-2010

zakończeniu rekultywacji?
Czy składowisko jest w okresie po
zakończeniu monitoringu?
Decyzje administracyjne
Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)
Decyzja
o
warunkach
zabudowy
i
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)
Decyzja
o
wykonaniu
przeglądu
ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy wprowadzającej
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej
została wykonana?
Czy decyzja
przedłużona?

o

dostosowaniu

została

Czy przedłużona decyzja została wykonana?
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej (jeśli
dotyczy)
Czy decyzja o dostosowaniu na podstawie
art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej
została wykonana?
Czy decyzja o dostosowaniu została
przedłużona?
Czy przedłużona decyzja została wykonana?

2.14.
2.15.
2.16.

Rok faktycznego dostosowania składowiska
odpadów
Decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie
art.
33
ust.
6
ustawy

[tak/nie]
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nie

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

brak

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

brak

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji;
wskazać, jeśli decyzja została uchylona.
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

brak
brak

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji.

brak danych

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

decyzja
Starostwa
Powiatowego
19.12.2003 r. (OS.7643-02/01/03)

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.
Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.
[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.

NIE
Składowisko zamknięto i zrekultywowano.
NIE

nie dotyczy

Podać datę dostosowania

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania

nie dotyczy

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane

nie dotyczy

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok dostosowania.

nie dotyczy

[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie
zostały wykonane.

nie dotyczy

Podać rok.

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

nie dotyczy

z

dnia

proGEO Sp. z o.o.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
Czy decyzja o zamknięciu składowiska na
podstawie
art.
33
ust.
6
ustawy
wprowadzającej została wykonana?
Czy
decyzja
o
zamknięciu
została
przedłużona?
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[tak/nie]
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego

nie dotyczy

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę
prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
wyznaczony rok zamknięcia.

nie dotyczy

Czy przedłużona decyzja o zamknięciu
[tak/nie]
nie dotyczy
Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego.
została wykonana?
Zgoda na zamknięcie wydzielonej części Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
składowiska na podstawie art. 54 ustawy o wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania nie dotyczy
odpadów.
odpadach
Wojewoda Wielkopolski z dnia 20 września
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
2007r. SR.V-3.6623-6/07
wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania
na podstawie art. 54 ustawy o odpadach
zmiana: Marszałek Województwa Wielkopolskiego
odpadów
z dnia 02 czerwca 2008 r. DSR.III.7662-14/08
Rok faktycznego zamknięcia składowiska
zamknięto 30.04.2007 r.
Podać datę zamknięcia
odpadów
Starostwo Powiatowe w Rawiczu z dnia 10
października 2004r. znak OS.7643-2/04
Decyzja
zatwierdzająca
instrukcję
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji
(poprzednia uchylona: Starosta Rawicki z dnia
eksploatacji składowiska
28 kwietnia 2003r. znak OS.7643-1/02/03)
Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję
nie
Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres
eksploatacji składowiska była czasowa?
Wojewoda Wielkopolski z dnia 7 lipca 2005r.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w
Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
SR.Le-2.6622-1/05
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
termin obowiązywania
(do 30 kwietnia 2007r.)
odpadów (jeśli dotyczy)
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin obowiązywania

nie dotyczy

Czy składowisko jest przewidziane do
nie dotyczy
Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku
uzyskania pozwolenia zintegrowanego?
Czy dla składowiska była wydana decyzja w Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ
nie
wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin
sprawie wstrzymania działalności?
wstrzymania działalności.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Bazy danych i wykazy
Czy składowisko jest ujęte w wykazie
zamieszczonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami?
Czy w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami określono termin zamknięcia
składowiska?
Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej
bazie o gospodarce odpadami?
Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie

[tak/nie]

Jeżeli tak, to podać rok

tak

brak danych

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

proGEO Sp. z o.o.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4. 4.
4.5.

4.6.

Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy składowisko jest ujęte w bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?
Czy składowisko zostało ujęte w wykazie
przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do
Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?
Wymagania techniczne
Pojemność całkowita (użyteczna)
Pojemność zapełniona
Pojemność pozostała do zapełnienia
Powierzchnia w granicach korony
Uszczelnienie

Drenaż odcieków

4.7.

Gromadzenie odcieków

4.8.

Postępowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu
składowiskowego
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[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

[tak/nie]

tak

m3
m3
m3
m2
Brak [tak/nie]
Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik
filtracji)
Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość,
współczynnik filtracji)
Izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
Brak [tak/nie]
Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
Kolektory (materiał, średnica)
Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w
kierunku kolektorów, %)
Zewnętrzny system rowów
Brak [tak/nie]
W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie]
Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie]
Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)
Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni
(odbiornik ścieków oczyszczonych)
Brak [tak/nie]
Z emisją do atmosfery
Spalanie w pochodni
Odzysk energii

4.10.

Pas zieleni

38

Brak [tak/nie]

105.000
brak danych
0
5,2 ha
brak uszczelnienia
brak
brak
brak
nie, brak drenażu
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
nie
nie dotyczy
nie
nie
nie
nie
tak
nie
(po
przeprowadzeniu
rekultywacji
składowisko wyposażono w studnie odgazowujące)
nie
nie
zadarnienie
mieszanką
traw
i
nasadzenia
roślinnością niską i drzewami

proGEO Sp. z o.o.

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

4.18.

Ogrodzenie
Rejestracja wjazdów
Ewidencja odpadów
Waga
Urządzenia do mycia i dezynfekcji
Wykonywanie warstw przekrywających
odpady
Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub
poeksploatacyjnej
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Szerokość pasa [m]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]
Materiał (jeśli odpady, podać kod)
Dane meteorologiczne
Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Opad atmosferyczny
Wody powierzchniowe
Wody odciekowe
Wody podziemne
Gaz składowiskowy
Osiadanie powierzchni składowiska
Struktura i skład odpadów

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Dofinansowanie
Czy dostosowanie składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Czy rekultywacja składowiska wymaga
dodatkowych środków finansowych (poza
środkami własnymi zarządzającego)?
Odpady
Czy
na
składowisku
odpadów
są
deponowane odpady komunalne?
Czy
na
składowisku
odpadów
są
deponowane wyłącznie odpady wydobywcze
określone w dyrektywie 2006/21/WE?
Kody odpadów, które są dopuszczone do
składowania na składowisku odpadów
Czy odpady są składowane zgodnie z
rozporządzeniem
Ministra
Gospodarki?
(Dz.U. Nr 191/2002, poz. 1595)
Kody odpadów dopuszczonych do odzysku
na składowisku odpadów (jeśli dotyczy)
Czy do rekultywacji wykorzystywane są
odpady?

39

nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie
nie
nie
nie
wg IMGW
nie
nie (ze względu na brak systemu drenażu
odcieków wytypowano wody z piezometru P-5 jako
reprezentatywne dla wód odciekowych)
tak (8 piezometrów)
tak
tak
tak

Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić 0

nie dotyczy

Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki
własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić 0.

rekultywacja została zakończona (prowadzona
była w ramach dofinansowania z Funduszu
Spójności)

[tak/nie]

nie dotyczy

[tak/nie]

nie
nie dotyczy
[tak/nie]
Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne
rodzaje odpadów
Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na
podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej,

nie dotyczy
nie dotyczy
brak danych

proGEO Sp. z o.o.
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organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji.

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.

Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2006 r.
Masa odpadów składowana w 2007 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji
składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2007 r.
Masa odpadów składowana w 2008 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie eksploatacji

[Mg]

brak danych

[Mg]

brak danych

[Mg]
(kod odpadów)

brak danych

[Mg]

5607,2

[Mg]

4208

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

4815,5

[Mg]

4086,3

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

4027,3

[Mg]

1747,2 (warstwy przykrywająco-izolujące)

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy

[Mg]

1510

[Mg]

592 (warstwy przykrywająco-izolujące)

[Mg]
(kod odpadów)

b.d.

[Mg]

nie dotyczy (skł. zamknięte)

[Mg]

nie dotyczy (skł. zamknięte)

proGEO Sp. z o.o.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji po
zamknięciu składowiska w 2008 r.
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2009 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji
po zamknięciu składowiska w 2009 r.
Masa odpadów poddana odzyskowi na
składowisku odpadów w trakcie
eksploatacji składowiska w 2010 r. (jeśli
dotyczy)
Masa odpadów stosowana do rekultywacji
po zamknięciu składowiska w 2010 r.
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[Mg]
(kod odpadów)

[Mg]

[Mg]
(kod odpadów)
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brak danych

nie dotyczy (skł. zamknięte)

brak danych

[Mg]

nie dotyczy (skł. zamknięte)

[Mg]
(kod odpadów)

nie dotyczy (skł. zamknięte)

proGEO Sp. z o.o.
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5.3 Charakterystyka pozostałych instalacji
5.3.1 Odlewnia metali „Odlewnia-Rawicz”
L.p.
1.

Elementy charakterystyki instalacji
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod
unieszkodliwiania odpadów

Podać: proces odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

odzysku

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i
instalacją

1.13.
1.14.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

właściciela

gruntu

pod

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.
1.17.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada wymagane
kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.

odlewnia metali (wykonanie formy i rdzeni, przygotowanie
ciekłego metalu, wypełnienie nim formy i krzepnięcie metalu w
formie,
usuwanie
odlewu
z
formy
i
rdzeni
z odlewu,
oczyszczanie powierzchni odlewu i zabiegi wykańczające)

lub

1.15.

1.18.

Informacje o instalacji
odlewnia metali „Odlewnia-Rawicz” Spółka z o.o. ul. Sarnowska
2, 63-900 Rawicz
Rawicz
rawicki
wielkopolskie
411106602
699-17-59-142

1.9.

adres

Zakres danych

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

„Odlewnia-Rawicz” Spółka z o.o. ul. Sarnowska 2,
63-900 Rawicz
(przedsiębiorca prywatny)

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

„Odlewnia-Rawicz” Spółka z o.o. ul. Sarnowska 2,
63-900 Rawicz
(przedsiębiorca prywatny)

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

„Odlewnia-Rawicz” Spółka z o.o. ul. Sarnowska 2,
63-900 Rawicz
(przedsiębiorca prywatny)

[tak/nie]

nie dotyczy

proGEO Sp. z o.o.
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Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
i Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.

nie dotyczy

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)

2.5.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu z dnia 17 maja 2005r.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w Podać: organ wydający, datę wydania
OS 7648 – 45/04
decyzji, znak decyzji, termin
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
(opinia Burmistrza z dnia 18 listopada 2004r.
obowiązywania.
odpadów
7522/9/04

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

4.1.

4.2.
4.3.
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nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

GGPPiOŚ

Podać: organ wydający, datę wydania
nie dotyczy
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania
Jeżeli tak, to podać termin
nie dotyczy
(planowany) złożenia wniosku.
pozwolenia zintegrowanego?
Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, nie
datę wydania decyzji, znak decyzji,
sprawie wstrzymania działalności?
termin wstrzymania działalności.

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Odpady

[tak/nie]

brak danych

[tak/nie]

brak danych

[tak/nie]

zgodnie z pismem DL.DI.491-14/208/07 z dnia 02 lutego 2007r.
WIOŚ nie udziela takich informacji

[tak/nie]

brak danych

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
odzysku

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2007 r.

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu
[Mg]

02
12
16
17
17
17
17
19
19
20

01
01
01
04
04
04
04
01
12
01

10
01
17
01
02
05
07
01
02
40

(100 Mg/rok)
(500 Mg/rok)
(100 Mg/rok)
(5,0 Mg/rok)
(5,0 Mg/rok)
(1500 Mg/rok)
(100 Mg/rok)
(100 Mg/rok)
(100 Mg/rok)
(100 Mg/rok)

nie dotyczy
brak danych

proGEO Sp. z o.o.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8
4.9.
4.10.
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(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2007 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2008 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2008 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2010 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2010 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

463,56

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

1.405,50

[Mg]

nie dotyczy
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5.3.2 Prasa do metali „MAX-FLON”
L.p.
1.

Elementy charakterystyki instalacji
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod
unieszkodliwiania odpadów

Zakres danych

Informacje o instalacji
prasa do metali „MAX-FLON” Marcin Matuszewski z Rawicza, ul.
Spółdzielcza 2, 63-900 Rawicz
Rawicz
rawicki
wielkopolskie

Podać: proces odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

odzysku

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.
1.11.
1.12.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela

gruntu

Odpady do czasu produkcji gromadzone są w metalowych
pojemnikach, a następnie po ich przygotowaniu są w całości
sprasowane pod wysokim ciśnieniem w odpowiednim urządzeniu, w
wyniku czego powstaje brykiet – materiał wsadowy w surówkach
odlewniczych.

lub

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

pod

Podać, czy jest to jednostka

„MAX-FLON” Marcin Matuszewski z Rawicza, ul. Spółdzielcza 2,
63-900 Rawicz

„MAX-FLON” Marcin Matuszewski z Rawicza, ul. Spółdzielcza 2,

proGEO Sp. z o.o.
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samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

instalacją

1.13.
1.14.

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.
1.17.

2.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada wymagane
kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

63-900 Rawicz

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15.

1.18.

45

i

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie

[tak/nie]
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku.
Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.
[tak/nie]

„MAX-FLON” Marcin Matuszewski z Rawicza, ul. Spółdzielcza 2,
63-900 Rawicz

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Rawiczu z dnia 29 kwietnia 2005r.
OS 7648-40/05
nie dotyczy
nie dotyczy
nie

brak danych

[tak/nie]
[tak/nie]
[tak/nie]

zgodnie z pismem DL.DI.491-14/208/07 z dnia 02 lutego 2007r.
WIOŚ nie udziela takich informacji
brak danych

proGEO Sp. z o.o.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8
4.9.
4.10.
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Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
odzysku
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2007 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2007 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2008 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2008 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2010 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2010 r. (jeśli dotyczy)

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu
Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu
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12 01 01 (1500 Mg/rok)
12 01 03 (500 Mg/rok)
nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

5.3.3 Spalanie trocin JAR-DOM
L.p.
1.

Elementy charakterystyki instalacji
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod
unieszkodliwiania odpadów

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji
kocioł energetyczny UK/GSM o mocy 62 kW, ul. Królowej Jadwigi
13, 63-900 Rawicz
Rawicz

Podać: proces odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

odzysku

lub
Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,

wielkopolskie
411549185
696-139-89-81
R1 (wykorzystywanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania
energii) Typ kotła: UK/GSM o mocy 62 kW
spalanie paliw stałych (trociny, wióry, ścinki, drewno, płyty
wiórowe i fornir) w kotłowni zakładowej
„JAR-DOM” Jarosław Rarożek, ul. Królowej Jadwigi 13, 63-900
Rawicz
(przedsiębiorca prywatny)

proGEO Sp. z o.o.
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kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

1.10.
1.11.

411549185
696-139-89-81

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i
instalacją

adres

właściciela

1.13.
1.14.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

gruntu

pod

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

„JAR-DOM” Jarosław Rarożek, ul. Królowej Jadwigi 13, 63-900
Rawicz
(przedsiębiorca prywatny)
411549185
696-139-89-81

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

„JAR-DOM” Jarosław Rarożek, ul. Królowej Jadwigi 13, 63-900
Rawicz
(przedsiębiorca prywatny)

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.
1.17.

2.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada wymagane
kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)

2.5.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu z dnia 27 grudnia 2006r. nr OS
Zezwolenie na prowadzenie działalności w Podać: organ wydający, datę wydania 7648-64/06
postanowienie:
decyzji, znak decyzji, termin
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
Urząd Miejski Gminy Rawicz z dnia 11 grudnia 2006r. GGPPiOŚ
obowiązywania.
odpadów
7660-31/06

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

1.18.

2.7.
2.8.
3.
3.1.

411549185
696-139-89-81
[tak/nie]

Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
i Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania
nie dotyczy
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania
Jeżeli tak, to podać termin
nie dotyczy
(planowany) złożenia wniosku.
pozwolenia zintegrowanego?
Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji:
Czy dla instalacji była wydana decyzja w podstawę prawną, organ wydający, nie
datę wydania decyzji, znak decyzji,
sprawie wstrzymania działalności?
termin wstrzymania działalności.

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim

[tak/nie]

nie

proGEO Sp. z o.o.

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8
4.9.
4.10.

planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
odzysku
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2007 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2007 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2008 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2008 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2010 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2010 r. (jeśli dotyczy)
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[tak/nie]

brak danych

[tak/nie]

zgodnie z pismem DL.DI.491-14/208/07 z dnia 02 lutego 2007r.
WIOŚ nie udziela takich informacji

[tak/nie]

brak danych

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu
Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

03 01 04 (kod ex 03 01 05) 10 Mg/rok
nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

1,55

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

1,17

[Mg]

nie dotyczy

5.3.4 Wtryskarki do tworzyw sztucznych „BELLA”
L.p.
1.

Elementy charakterystyki instalacji
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Rodzaj instalacji

Zakres danych

Informacje o instalacji
wtryskarki
do
tworzyw
sztucznych
Kamińskiego 21, 63-900 Rawicz
Rawicz
rawicki
wielkopolskie

Podać: proces odzysku lub

Zakład

„BELLA”

ul.

proGEO Sp. z o.o.
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unieszkodliwiania odpadów.

1.8

Opis stosowanych metod
unieszkodliwiania odpadów

odzysku

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i
instalacją

1.13.
1.14.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

adres

właściciela

gruntu

lub

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

pod

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.
1.17.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada wymagane
kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

1.18.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

wtryskarki do tworzyw sztucznych – odpady gumowe w pierwszej
fazie ulegają rozdrobnieniu na walcarce, gdzie uzyskuje się
granulat gruboziarnisty. Drugi etap rozdrabniania następuje
według zapotrzebowania na surowiec o jeszcze drobniejszej
strukturze w urządzeniach mielących. W końcowym etapie tego
procesu powstaje materiał – regenerat służący jako wypełniacz
mieszanek
gumowych
do
niektórych
wyrobów
gumowych
nie
wymagających dużych odporności mechanicznych.

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

[tak/nie]

Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Decyzja
o
warunkach
zabudowy
i Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli
Pozwolenie na budowę
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania
Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)
decyzji, znak decyzji.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
obowiązywania.
odpadów
Podać: organ wydający, datę wydania
Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

Zakład „BELLA” ul. Kamińskiego 21, 63-900 Rawicz

Zakład „BELLA” ul. Kamińskiego 21, 63-900 Rawicz

Zakład „BELLA” ul. Kamińskiego 21, 63-900 Rawicz

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Rawiczu z dnia 15 września 2004r. OS
7648-39/04
nie dotyczy

proGEO Sp. z o.o.

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8
4.9.
4.10.

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Odpady

Sprawozdanie z realizacji PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
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decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku.
Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.
[tak/nie]

50

nie dotyczy
nie

brak danych

[tak/nie]
[tak/nie]

zgodnie z pismem DL.DI.491-14/208/07 z dnia 02 lutego 2007r.
WIOŚ nie udziela takich informacji

[tak/nie]

brak danych

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
odzysku

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

07
07
07
19

02
02
02
12

13
15
80
04

(3 Mg/rok)
(0,5 Mg/rok)
(1,05 Mg/rok)
(0,5 Mg/rok)

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2007 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2007 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2008 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2008 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2010 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2010 r. (jeśli dotyczy)

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

0,800

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

1,240

[Mg]

nie dotyczy

proGEO Sp. z o.o.
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5.3.5 Instalacja do wytwarzania mieszanek betonowo-żużlowych P.P.H.U. - Matuszewski
L.p.
1.

Elementy charakterystyki instalacji
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod
unieszkodliwiania odpadów

Zakres danych

instalacja
do
wytwarzania
mieszanek
betonowo-żużlowych
P.P.H.U. Matuszewski – Mirosław Matuszewski, Dębno Polskie ul.
Ślusarska 20, 63-900 Rawicz
Rawicz
rawicki
wielkopolskie

Podać: proces odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

odzysku

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i
instalacją

1.13.
1.14.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.
1.17.

2.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada wymagane
kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja

adres

o

właściciela

warunkach

gruntu

zabudowy

Odpady w postaci żużli, popiołów paleniskowych, pyłów lotnych
z
węgla
oraz
mieszanki
popiołowo-żużlowe
z
mokrego
odprowadzania odpadów paleniskowych wykorzystywane są jako
komponenty do wytwarzania mieszanek betonowo-żużlowych, które
zużywane są do produkcji wyrobów betonowych.

lub

1.9.

1.18.

Informacje o instalacji

pod

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany.

[tak/nie]

P.P.H.U. Matuszewski – Mirosław Matuszewski, Dębno Polskie ul.
Ślusarska 20, 63-900 Rawicz

P.P.H.U. Matuszewski – Mirosław Matuszewski, Dębno Polskie ul.
Ślusarska 20, 63-900 Rawicz

P.P.H.U. Matuszewski – Mirosław Matuszewski, Dębno Polskie ul.
Ślusarska 20, 63-900 Rawicz

nie dotyczy

Podać: organ wydający, datę wydania
nie dotyczy
decyzji, znak decyzji.
nie dotyczy
Podać:
organ
wydający,
datę
wydania
i

proGEO Sp. z o.o.

zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)
2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Odpady
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decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku.
Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.
[tak/nie]
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nie dotyczy
nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Rawiczu z dnia 29 lipca 2005r.
OS 7648-60/05
nie dotyczy
nie dotyczy
nie

brak danych

[tak/nie]
[tak/nie]

zgodnie z pismem DL.DI.491-14/208/07 z dnia 02 lutego 2007r.
WIOŚ nie udziela takich informacji

[tak/nie]

brak danych

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
odzysku

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

10 01 01 (5000 Mg/rok)
10 01 02 (500 Mg/rok)
10 01 80 (500 Mg/rok)

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2007 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2007 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2008 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2008 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

proGEO Sp. z o.o.

4.9.
4.10.
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unieszkodliwieniu w 2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2010 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2010 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy
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5.3.6 Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu - Miejski Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
L.p.
1.

Elementy charakterystyki instalacji
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod
unieszkodliwiania odpadów

odzysku

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.12.

Nazwa i
instalacją

właściciela

1.13.

REGON (jeśli posiada)

Informacje o instalacji
Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Rawiczu, dz. nr
2018/1, 63-900 Rawicz
Rawicz
rawicki
wielkopolskie

Podać: proces odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

1.7.

adres

Zakres danych

lub

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

Proces odzysku R3 (recykling lub regeneracja substancji
organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki)
oraz R15 (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do
odzysku, w tym recyklingu).
Odpady o kodach: 02 01 03, 02 01 07, 02 03 04, 03 01 05, 19 08
05, 20 01 08, 20 02 01, po odpowiednim przygotowaniu (kontrola
jakości,
usuwanie
materiałów
balastowych,
rozdrabnianie,
homogenizacja, lub mieszanie z materiałem strukturalnym,
formowanie pryzm kompostowych) były kierowane do odzysku
w procesie kompostowania.
Odpady o kodach: 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04 były
przetwarzane, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do
recyklingu.
Miejski Zakład Oczyszczania
64 – 100 Leszno

Sp.

z

o.o.,

ul.

Saperska

23,

Sp.

z

o.o.,

ul.

Saperska

23,

411416981
697-20-57-367
gruntu

pod

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

Miejski Zakład Oczyszczania
64 – 100 Leszno
411416981

proGEO Sp. z o.o.

1.14.
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697-20-57-367

NIP (jeśli posiada)
Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

1.15.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.
1.17.

2.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada wymagane
kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

1.18.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
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i

Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?
Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
odzysku

Miejski Zakład Oczyszczania
64 – 100 Leszno

Sp.

z

o.o.,

ul.

Saperska

23,

411416981
697-20-57-367
[tak/nie]
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku.
Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

nie dotyczy

brak danych
brak danych
Decyzja wydana przez Starostę Rawickiego, z dnia 16.02.2009r.,
nr AB.7351-722/08
Decyzja z dnia 17.12.2009 r. nr PINB.7353-292/09
Starostwo Powiatowe w Rawiczu z dnia 31 grudnia 2009r.
OS 7648-70/09
nie dotyczy
nie dotyczy
nie

[tak/nie]

brak danych

[tak/nie]

brak danych

[tak/nie]

zgodnie z pismem DL.DI.491-14/208/07 z dnia 02 lutego 2007r.
WIOŚ nie udziela takich informacji

[tak/nie]

brak danych

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

02 01 03 (100 Mg/rok)
02 01 07 (5 Mg/rok)
02 03 04 (5 Mg/rok)

proGEO Sp. z o.o.
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03
17
17
17
19
20
20
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2010 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2010 r. (jeśli dotyczy)

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

01
01
01
09
08
01
02

05
03
07
04
05
08
01
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(10 Mg/rok)
(50 Mg/rok)
(100 Mg/rok)
(100 Mg/rok)
(5 Mg/rok)
(80 Mg/rok)
(45 Mg/rok)

nie dotyczy

[Mg]

nie dotyczy (stacja nie funkcjonowała)

[Mg]

nie dotyczy (stacja nie funkcjonowała)

[Mg]

10,6

[Mg]

nie dotyczy

5.3.7 Odlewnia metali – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TAD-LEN”
L.p.
1.

Elementy charakterystyki instalacji
Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres instalacji

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Gmina
Powiat
Województwo
REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.7.

Rodzaj instalacji

1.8

Opis stosowanych metod
unieszkodliwiania odpadów

Informacje o instalacji
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
(odlewnia metali) Zielona Wieś 55, 63-900 Rawicz
Rawicz
rawicki
wielkopolskie
932345849
894-126-69-29

Podać: proces odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

odzysku

1.9.

Nazwa i adres właściciela instalacji

1.10.
1.11.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Nazwa i adres właściciela
instalacją

1.12.

Zakres danych

gruntu

lub

pod

„TAD-LEN”

R4
Odzysk odpadów z aluminium, metali nieżelaznych, miedzi, brązu
i mosiądzu.

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Zielona Wieś 55, 63-900 Rawicz
(przedsiębiorca prywatny)

„TAD-LEN”

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Zielona Wieś 55, 63-900 Rawicz

„TAD-LEN”

proGEO Sp. z o.o.
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Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

1.13.
1.14.

Podać, czy jest to jednostka
samorządu terytorialnego, Skarbu
Państwa, przedsiębiorca prywatny,
kapitał mieszany (podać % udziału
jednostek samorządu terytorialnego).

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

1.16.
1.17.

2.

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)
Czy kierownik instalacji posiada wymagane
kwalifikacje (jeśli dotyczy)?
Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

2.2.

Decyzja
o
warunkach
zabudowy
zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

2.3.

Pozwolenie na budowę

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)

2.5.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów

2.6.

Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy)

2.7.

Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego?

2.8.

Czy dla instalacji była wydana decyzja w
sprawie wstrzymania działalności?

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

(przedsiębiorca prywatny)

REGON (jeśli posiada)
NIP (jeśli posiada)

1.15.

1.18.
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Bazy danych i wykazy
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami?
Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie
o gospodarce odpadami?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?
Czy
instalacja
jest
ujęta
w
bazie
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

[tak/nie]
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli
decyzja została uchylona
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Podać: organ wydający, datę wydania
decyzji, znak decyzji, termin
obowiązywania.
Jeżeli tak, to podać termin
(planowany) złożenia wniosku.
Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji:
podstawę prawną, organ wydający,
datę wydania decyzji, znak decyzji,
termin wstrzymania działalności.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Zielona Wieś 55, 63-900 Rawicz
(przedsiębiorca prywatny)

„TAD-LEN”

brak danych

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
Starostwo Powiatowe w Rawiczu z dnia 21 grudnia 2009r.
OS 7648-65/09, decyzja zmieniająca z dnia 21 września 2009r.
OS.7648-54/09 oraz z dnia 21 grudnia 2009r. OS.7648-65/09
nie dotyczy
nie dotyczy
nie

[tak/nie]

brak danych

[tak/nie]

brak danych

[tak/nie]

zgodnie z pismem DL.DI.491-14/208/07 z dnia 02 lutego 2007r.
WIOŚ nie udziela takich informacji

[tak/nie]

brak danych
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4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
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Odpady
Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
odzysku

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

12
16
17
17
19

01
01
04
04
12

01
18
01
01
03

(52 Mg/rok)
(50 Mg/rok)
(3,1 Mg/rok)
(100 Mg/rok)
(35 Mg/rok)

Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do
unieszkodliwiania
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2007 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2007 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w 2008 r.
(jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w
2008 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2009 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana odzyskowi w
2010 r. (jeśli dotyczy)
Masa odpadów poddana
unieszkodliwieniu w 2010 r. (jeśli dotyczy)

Podać: kod odpadu oraz ilość w
Mg/rok dla każdego odpadu

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

brak danych

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

52,258

[Mg]

nie dotyczy

[Mg]

99,174

[Mg]

nie dotyczy
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5.4 Zestawienia tabelaryczne dotyczące gospodarki odpadami
Niniejszy rozdział zawiera zestawienia tabelaryczne opracowane na podstawie „Wytycznych
do opracowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” [29]
wydanych przez Ministerstwo Środowiska w styczniu 2011 roku. Zgodnie z Wytycznymi
tabele zawierać powinny informacje na temat gospodarki odpadami w gminie, uzyskane
m.in. z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego prowadzonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego.
Podczas sporządzania sprawozdania stwierdzono jednak, że przedmiotowa baza nie zawiera
wpisów odnoszących się do gospodarowania odpadami na terenie gminy Rawicz w latach
2009-2010. Ze względu na powyższe tabele oparte na WSO nie zawierają wymaganych
danych.
Tabela 5.1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na
terenie gminy w okresie sprawozdawczym.
Odpady
odebrane

Odpady zebrane

Masa [Mg]

Masa [Mg]

Odzysk

Unieszkodliwienie

kod

2009

2010

2009

Masa [Mg]

Oznaczenie
procesu

2010

2009

Masa [Mg]

Oznaczenie
procesu

2010

2009

2010

brak danych
brak danych
suma
suma
ogółem

brak danych

brak danych
brak danych

Tabela 5.2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych
w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie gminy w okresie
sprawozdawczym.
Wytwarzanie
odpadów
kod

Masa [Mg]
2009

2010

Odzysk

Oznaczenie
procesu

Unieszkodliwienie

Masa [Mg]
2009

Oznaczenie
procesu

2010

Masa [Mg]
2009

2010

Zużyte baterie i akumulatory
brak danych
suma

brak danych

brak danych

brak danych

suma
ogółem

brak danych

brak danych

brak danych

Przeterminowane środki ochrony roślin
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brak danych
suma

brak danych

brak danych

brak danych

suma
ogółem

brak danych

brak danych

brak danych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
brak danych
suma

brak danych

brak danych

brak danych

suma
ogółem

brak danych

brak danych

brak danych

Odpady opakowaniowe
brak danych
suma

brak danych

brak danych

brak danych

suma
ogółem

brak danych

brak danych

brak danych

Tabela 5.3. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie gminy.
Zagospodarowanie odpadów na terenie gminy
kod

W instalacjach
i urządzeniach

Poza instalacjami
i urządzeniami

Masa [Mg]
2009

Masa [Mg]

2010

2009

2010

Ogółem
Masa [Mg]
2009

Odpady komunalne
suma

brak danych
Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym zawarte
w strumieniu odpadów komunalnych
Zużyte baterie i akumulatory

suma

brak danych
Przeterminowane środki ochrony roślin

suma

brak danych
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

suma

brak danych
Odpady opakowaniowe

suma

brak danych

2010
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Tabela 5.4. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na
dzień kończący okres sprawozdawczy.

Lp.

1

Rodzaj
instalacji

2

Nazwa i adres
Rodzaj
Adres
podmiotu
decyzji/podstawa
instalacji
zarządzającego
prawna

3

4

5

Numer
decyzji;
data
wydania/
organ
wydający

Data
ważności
decyzji

6

7

Symbol
R lub D
wg
decyzji

Rodzaj
odpadu
/kod

8

9

Zdolności
Ilość odpadów Ilość odpadów
przerobowe przetworzonych przetworzonych
roczne
w 2009 r.
w 2010 r.
[Mg/rok]
10

2009
[Mg]
11

2010
[Mg]
12

nie dotyczy
(stacja nie
funkcjonowała)

8,06 (20 02 01)
2,54 (17 09 04)

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu

1.

stacja
przeładunkowa
odpadów
komunalnych

Miejski Zakład
Oczyszczania
Sp. z o.o.,
ul. Saperska 23,
64-100 Leszno

dz. nr
2018/1,
63-900
Rawicz

Zezwolenie na
prowadzenie
OS.7648odzysku
70/09 /
wydawane
31.12.2009r.
31.12.2019r.
w drodze decyzji / / Starostwo
Ustawa
Powiatowe
o odpadach art.
w Rawiczu
26 ust. 2.

R3
R15

02 01 03
02 01 07
02 03 04
03 01 05
17 01 03
17 01 07
17 09 04
19 08 05
20 01 08
20 02 01

500

suma

10,6

Tabela 5.5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które nie spełniają
wymagań – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.
L.p.

Nazwa i adres instalacji

Wymagania, których nie spełnia instalacja

Sposób poprawy sytuacji

Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych
brak
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Tabela 5.6. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne – stan na dzień
kończący okres sprawozdawczy.

L.p.

Nazwa
i adres
składowiska

Współrzędne
geograficzne

1

2

3

Pojemność
całkowita
3
[m ]

4

Pojemność
wypełniona
łącznie
z warstwami
izolacyjnymi
3
[m ]

Czy składowisko
Masa
spełnia
Pojemność
Masa
odpadów do
wymagania w
pozostała
zeskładowanych
przyjęcia
zakresie
3
[m ]
odpadów [Mg]**
[Mg]
posiadania decyzji
[T/|N]

5

6

7

8

9

Czy
składowisko
spełnia
wymagania
w zakresie
budowy
2)
i eksploatacji
[T/|N]

Czy
składowisko
spełnia
wymagania
w zakresie
lokalizacji
[T/|N]

Czy są
składowane
odpady
komunalne
przetworzone
termicznie lub
biologicznie
[T/N]

10

11

12

brak
Tabela 5.7. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, które nie spełniają
wymagań – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.
L.p.

Nazwa i adres składowiska

Zakres niespełnienia wymagań
w zakresie budowy i eksploatacji

Sposób poprawy sytuacji

brak
Tabela 5.8. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne niespełniających wymagań
w zakresie lokalizacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.
L.p.

Nazwa i adres składowiska

Zakres niespełnienia wymagań w zakresie lokalizacji
brak

Tabela 5.9. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, będących
w trakcie rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.
Lp.

Nazwa i adres składowiska

Termin zamknięcia składowiska

Przewidywany termin
zakończenia rekultywacji

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne
brak
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Tabela 5.10. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, będących
w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.
Lp.

Nazwa i adres składowiska

Termin zamknięcia składowiska

Termin zakończenia
rekultywacji

Przewidywany termin
zakończenia monitoringu

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne

1.

składowisko odpadów
komunalnych Rawicz – Osiedle
Sarnowa, działki nr 2040/1, 2023,
2020 i 2024 obręb Rawicz

30 kwietnia 2007r.

grudzień 2009 r.

brak danych

Tabela 5.11. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, po okresie monitorowania stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.
Lp.

Nazwa i adres składowiska

Termin zamknięcia składowiska

Termin zakończenia
rekultywacji

Termin zakończenia
monitoringu

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne
brak
Tabela 5.12. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”
dla administracji samorządowej szczebla gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planów gospodarki odpadami według
stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy.
Lp.

Nazwa zadania w Krajowym planie
gospodarki odpadami 2010

Termin
realizacji

Wykonawca

Nazwa zadania
w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami

Opis podjętych działań Ocena stanu realizacji

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami:
Uwzględnienie w przetargach
publicznych zakupów wyrobów
zawierających materiały lub substancje
2007 - 2010
1.
pochodzące z recyklingu odpadów
(np. zakup papieru wytworzonego z co
najmniej 50 % udziałem makulatury)

Urzędy
administracji
publicznej

Promowanie wykorzystywania
produktów wytwarzanych
z materiałów odpadowych
poprzez odpowiednie
działania promocyjne
i edukacyjne oraz zamówienia
publiczne.

brak danych

brak danych
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Wydawanie decyzji w sprawie usuwania
odpadów z miejsc na ten cel
nieprzeznaczonych (w celu
sukcesywnego likwidowania dzikich
2007 - 2009
2.
wysypisk odpadów, czyli usuwania
odpadów z miejsc, które nie są
legalnymi składowiskami odpadów lub
magazynami odpadów)
Aktualizacja Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz:
Podnoszenie świadomości ekologicznej
i społecznej wśród mieszkańców Gminy
2008 - 2015
3.
poprzez organizację różnego rodzaju
akcji, informacji w mediach (gazeta,
Internet) oraz propagowanie technologii
i działań „przyjaznych środowisku.

Wójtowie,
burmistrzowie
i prezydenci miast

Starostwo
Powiatowe, Urząd
Miasta i Gminy
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Wyeliminowanie praktyki
nielegalnego składowania
odpadów.

Brak wniosków i zgłoszeń
w zakresie usuwania
odpadów z miejsc na ten
cel nieprzeznaczonych –
wszystkie dzikie wysypiska
zostały usunięte w latach
poprzednich.

Intensyfikacja działań
edukacyjno - informacyjnych
promujących właściwe
postępowanie
z odpadami.

Kształcenie dzieci
i młodzieży w zakresie
ekologii, przeprowadzanie
konkursów ekologicznych,
akcje sprzątania świata itp.
Informowanie mieszkańców
o sposobach postępowania
z odpadami np. poprzez
rozdawane ulotki, prasę,
stronę internetową.

wykonano

zadanie corocznie jest
realizowane

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

4.

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

2008 - 2009

5.

Tworzenie regionalnych systemów
gospodarki odpadami komunalnymi
(obejmujące działania w zakresie
zapobiegania powstawaniu odpadów,

Zarządy związków
międzygminnych,
2008 - 2013
przedsiębiorstwa
komunalne

Rady gmin

Gospodarowanie odpadami
w województwie w oparciu
o ponadgminne zakłady
zagospodarowania odpadów.

Gospodarowanie odpadami
w województwie w oparciu
o ponadgminne zakłady
zagospodarowania odpadów,

Miasto i Gmina Rawicz
uczestniczy
w przedsięwzięciu
międzygminnym pt.:
„Gospodarka odpadami
i osadami ściekowymi
w Lesznie i subregionie
leszczyńskim”, którego
celem jest uregulowanie
gospodarki odpadami na
terenie 18 gmin subregionu
leszczyńskiego poprzez
budowę międzygminnego,
kompleksowego systemu
gospodarki odpadami
spełniającego wymogi
ochrony środowiska oraz
rekultywacja 13 gminnych
składowisk odpadów.
Rekultywacja Składowiska
Rawicz - Osiedle Sarnowa,
Budowa Stacji
Przeładunkowej Odpadów
Komunalnych w Rawiczu,

wykonano

wykonano
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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)

6.

Aktualizacja Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz:
Objęcie 100% mieszkańców Gminy
zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych.

i prywatne

2008 - 2009

Aktualizacja Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz:
2008 - 2015
7.
Bieżący monitoring systemu gospodarki
odpadami na terenie gminy.

eliminowanie uciążliwości dla
środowiska związanych
z eksploatacją składowisk,
w tym zamykanie
i rekultywacja składowisk
niespełniających wymogów
prawa.
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Realizacja Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani;

Urząd Miasta
i Gminy

Objęcie zorganizowanym
systemem odbierania
odpadów komunalnych, w tym
zbieraniem
selektywnym 100%
mieszkańców gminy.

100% mieszkańców
objętych jest
zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych.
W styczniu 2010 roku
wprowadzono workowy
system zbiórki odpadów
komunalnych.

wykonano

Urząd Miasta
i Gminy

Wzmocnienie kontroli
podmiotów prowadzących
działalność w zakresie
zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, Kontrolowanie
przez gminy stanu
zawieranych umów przez
właścicieli nieruchomości
z podmiotami prowadzącymi
działalność w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych, Kontrolowanie
przez odpowiednie organy
zgodności ustaleń zawartych
w wydanych zezwoleniach
podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli

Gmina corocznie wzywa
wszystkie podmioty
świadczące usługi
w zakresie odbierania
odpadów do składania
informacji na temat
zestawienia ilości
odebranych odpadów,
miejsca ich składowania,
zestawienia ilości umów na
odbiór odpadów oraz
informacji o prowadzeniu
zbiórki odpadów
opakowaniowych.

zadanie w realizacji
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nieruchomości oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
Aktualizacja Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz:
Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów
2008 - 2015
8.
w tym szczególnie odpadów
opakowaniowych i komunalnych
ulegających biodegradacji na terenie
Gminy.

Urząd Miasta
i Gminy

Intensyfikacja działań
edukacyjno - informacyjnych
promujących właściwe
postępowanie
z odpadami.

Na terenie gminy Rawicz
prowadzona jest
selektywna zbiórka
odpadów opakowaniowych.
Nie wprowadzono
dotychczas selektywnej
zbiórki odpadów
biodegradowalnych.

zadanie w realizacji

Zadania w zakresie gospodarki odpadami zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych, które podlegają odrębnym przepisom prawnym:
PROGRAM
USUWANIA AZBESTU
I WYROBÓW
ZAWIERAJACYCH AZBEST
Aktualizacja Planu Gospodarki
W 2009 roku Starostwo
DLA WOJEWÓDZTWA
Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz:
Starostwo
Powiatowe
dofinansowywało usuwanie
2008 - 2015 Powiatowe, Urząd
WIELKOPOLSKIEGO:
zadanie w realizacji
9.
Kontynuowanie współpracy
azbestu ze środków
Miasta i Gminy
z gminami Powiatu przy likwidacji
Nadrzędny cel Programu:
PFOŚiGW.
wyrobów zawierających azbest.
Likwidacja szkodliwego
oddziaływania azbestu na
zdrowie człowieka
i środowisko.
Zwiększenie ilości zbieranych
selektywnie odpadów
niebezpiecznych
występujących
Na stronie internetowej
w strumieniu odpadów
urzędu Miasta i Gminy
Aktualizacja Planu Gospodarki
komunalnych, Zwiększenie
w
Rawiczu dostępny jest
Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz:
poziomu wiedzy mieszkańców
wykaz podmiotów
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
i przedsiębiorców dotyczącej
przyjmujących zużyty
Urząd Miasta
budowlanych, wielkogabarytowych
sprzęt elektryczny
2008 - 2015
gospodarki zużytym
zadanie w realizacji
10.
i Gminy
i odpadów niebezpiecznych
i elektroniczny. Gmina
sprzętem elektrycznym
wytwarzanych w grupie odpadów
prowadzi ponadto zbiórkę
i elektronicznym oraz
komunalnych, a także odpadów
baterii w porozumieniu
wymogów prawnych w tym
elektrycznych i elektronicznych.
z Organizacją Odzysku
zakresie, Pełna ewidencja
REBA.
danych dotyczących ilości
zebranego zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego.
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Tabela 5.13. Działania w okresie sprawozdawczym zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na
składowiska odpadów.

Lp.

Nazwa zadania

Planowany
termin
realizacji

Faktyczny
termin
realizacji

Opis podjętych działań

Ocena stanu realizacji

brak
Tabela 5.14. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego.

L.p.

Nazwa i adres
właściciela instalacji/
Nazwa i adres
zarządzającego
instalacją

Nazwa i adres
instalacji

Typ instalacji/ Rodzaj
zastosowanej technologii

Zdolności przerobowe
[Mg/rok]
lub pojemność
3
składowisk [m ]

Całkowity koszt
inwestycji

Uwagi

Instalacje oddane do użytkowania w 2009 roku
brak
Instalacje oddane do użytkowania w 2010 roku
Brak
Tabela 5.15. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym.

L.p.

Nazwa i adres
właściciela
instalacji /
Nazwa i adres
zarządzającego
instalacją

Dotychczasowe
Zdolności
zdolności
przerobowe po
Typ instalacji/
Nazwa i adres
przerobowe
rozbudowie
Rodzaj zastosowanej
instalacji
[Mg/rok]
[Mg/rok]
technologii
lub pojemność
lub pojemność
3
3
składowisk [m ]
składowisk [m ]
Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w 2009 roku
brak
Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w 2010 roku
brak

Całkowity
koszt
inwestycji
(rozbudowy)

Uwagi
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Tabela 5.16. Wpływy do gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetu
gminy z tytułu opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym.
Otrzymane wpływy

2009

2010

Ogółem w okresie
sprawozdawczym

Wpływy z opłat i kar za
składowanie odpadów

brak danych

brak danych

brak danych

Tabela 5.17. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki
odpadami w okresie sprawozdawczym.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przewidziana na
zadanie

Koszty poniesione
w okresie
sprawozdawczym
2009-2010

Źródło
finansowania

Przedsięwzięcia inwestycyjne
I. Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami
1.

Zakup akcji MZO

brak danych

3.218.325 zł

Budżet Gminy

2.

Dotacja na rekultywację
składowiska odpadów
w Rawiczu – Osiedle
Sarnowa

brak danych

706.017 zł

Budżet Gminy

brak danych

3.924.342 zł

Budżet Gminy

Razem

II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
brak
III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym
brak
Przedsięwzięcia pozainwestycyjne
I. Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami
1.

Edukacja ekologiczna
(konkursy ekologiczne,
akcje sprzątania świata)
Razem

14.661 zł

8.975,12 zł

GFOŚiGW
Budżet Gminy

14.661 zł

8.975,12 zł

GFOŚiGW
Budżet Gminy

II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
brak
III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym
brak
SUMA (I+II+III)

brak danych

3.933.317,12 zł

GFOŚiGW
Budżet Gminy

Razem (inwestycyjne
i pozainwestycyjne)

brak danych

3.933.317,12 zł

GFOŚiGW
Budżet Gminy
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Tabela 5.18. Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych
i zagranicznych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym (poza wymienionymi w tabeli 17).
Okres realizacji

Nazwa
projektu

L.p.

Źródło
finansowania
Koszt
(podać %
Planowane
projektu
Początek
udział w
zakończenie
projektach)
Projekty realizowane w 2009 roku
brak
Projekty realizowane w 2010 roku
brak

Beneficjent
(beneficjenci)/
podmiot realizujący

Tabela 5.19. Środki publiczne wydatkowane na gospodarkę odpadami na terenie gminy w okresie
sprawozdawczym.
L.p.

Źródło
finansowania

Rok 2009

Rok 2010

Łącznie
w okresie
sprawozdawczym

-

4.073,29 zł

Środki krajowe

1

2
3

4

Gminny Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
EkoFundusz
Budżet Państwa

Budżet gminy
(poza
GFOŚiGW)

suma

1

Fundusze
strukturalne

2

Fundusz
spójności

suma

4.073,29 zł

brak danych
1.359.600 zł
(zakup akcji MZO)
+ 28.795 zł (dotacja
na rekultywację
składowiska w
Rawiczu – Osiedle
sarnowa)
+ 4.901,83 (działania
edukacyjne)
2.540.020,29 zł
1.393.296,83 zł
Środki zagraniczne
Fundusze Unii Europejskiej

1.858.725 zł (zakup
akcji MZO)
+ 677.222 zł (dotacja
na rekultywację
składowiska w
Rawiczu – Osiedle
Sarnowa)

3.933.317,12 zł

brak danych
18.601.320 Euro (całkowita kwota wydana w ramach realizacji
programu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
w Lesznie i subregionie leszczyńskim”).
brak danych
Pozostałe środki zagraniczne*
brak danych

Suma
ogółem

3.929.243,83 zł

brak danych
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Tabela 5.20. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie gminy w okresie
sprawozdawczym 2009-2010.
L.p.

1.
2a
2b
3a
3b
4a
4b

5a

5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
13a
13b

13c

17a

17b

21.

Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu
odpadami
Ogólne
Masa odpadów wytworzonych – ogółem
(odpady komunalne)
Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi
(bez recyklingu organicznego)
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych
recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi
organicznemu
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych
recyklingowi organicznemu
Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu
przekształcaniu z odzyskiem energii
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych
termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii
Masa
odpadów
wytworzonych
wykorzystanych
bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca
2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49,
poz. 356)
Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych
bezpośrednio na powierzchni ziemi
Masa
odpadów
wytworzonych
poddanych
unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych
unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
Masa
odpadów
wytworzonych
poddanych
unieszkodliwianiu metodami termicznymi
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych
unieszkodliwianiu metodami termicznymi
Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu
bez przetworzenia
Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych
składowaniu bez przetworzenia
Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza
i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami
Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza
i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na
które złożono odwołania
Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza
i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na
które złożono odwołania
Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza
i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami,
utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza
i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami,
utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
Środki
finansowe
wydatkowane
na
budowę
lub modernizację instalacji gospodarki odpadami –
ogółem

Jednostka

Wartości
w 2009 roku

Wartości
w 2010 roku

Mg

5.915,85

7.066,14

Mg

611,45

490,84

%

10,3

6,9

Mg

-

-

%

-

-

Mg

-

-

%

-

-

Mg

-

-

%

-

-

Mg

brak danych

brak danych

%

brak danych

brak danych

Mg

-

-

%

-

-

Mg

brak danych

brak danych

%

-

-

szt.

2

-

szt.

brak danych

brak danych

%

-

-

szt.

brak danych

brak danych

%

-

-

mln zł

brak danych

brak danych
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L.p.

Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu
odpadami

22.

Środki finansowe wydatkowane na budowę lub
modernizację
instalacji
gospodarki odpadami –
z funduszy Unii Europejskiej

27.
28.

Liczba
etatów
w
administracji
gminnej
w zakresie gospodarki odpadami
Liczba
wdrożonych
systemów
zarządzania
środowiskowego
EMAS
w
przedsiębiorstwach
i instytucjach gospodarki odpadami na terenie gminy
Odpady komunalne

29a Liczba mieszkańców gminy ogółem
Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym
29b
systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych
Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym
29c
systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych
Liczba zawartych umów na odbieranie odpadów
29d
komunalnych od właścicieli nieruchomości
Liczba mieszkańców gminy objętych systemem
29e
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem
29f
selektywnego odbierania odpadów komunalnych
Masa zebranych/ odebranych odpadów komunalnych –
30.
ogółem
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
31.
selektywnie
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
32.
jako zmieszane odpady komunalne
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
33a jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami
mechaniczno-biologicznymi
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/
33b odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu
metodami mechaniczno-biologicznymi
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
jako
zmieszane
odpady komunalne poddanych
34a
przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach
odpadów
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/
odebranych jako zmieszane odpady komunalne
34b
poddanych
przetwarzaniu
metodami
termicznymi
w spalarniach odpadów
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
jako zmieszane odpady komunalne, poddanych
35a
przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach
odpadów
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/
odebranych jako zmieszane odpady komunalne,
35b
poddanych
przetwarzaniu
metodami
termicznymi
w współspalarniach odpadów
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
36a jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez
przetwarzania
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/
36b odebranych jako zmieszane odpady komunalne
składowanych bez przetwarzania

Jednostka

mln zł

Wartości
w 2009 roku

70

Wartości
w 2010 roku

18.601.320 Euro (całkowita kwota
wydana w ramach realizacji
programu „Gospodarka odpadami
i osadami ściekowymi
w Lesznie i subregionie
leszczyńskim”).

szt.

brak danych

brak danych

szt.

brak danych

brak danych

osob.

29.743

29.788

osob.

brak danych

brak danych

%

brak danych

brak danych

szt.

2709

2951

osob.

brak danych

brak danych

%

brak danych

brak danych

Mg

5.915,85

7.066,14

Mg

611,45

490,84

Mg

5.304,40

6.575,30

Mg

brak danych

brak danych

%

-

-

Mg

-

-

%

-

-

Mg

-

-

%

-

-

Mg

brak danych

brak danych

%

-

-
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L.p.
37a

37b
38a
38b

39a

39b

40a

40b

41a

41b
42a
42b
43a
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Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu
Jednostka
odpadami
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu
Mg
organicznego)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych
selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu
%
organicznego)
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
Mg
selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/
odebranych
selektywnie,
poddanych
recyklingowi
%
organicznemu
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu
Mg
w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/
odebranych selektywnie, poddanych termicznemu
%
przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem
energii)
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we
Mg
współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie
poddanych
termicznemu
przekształcaniu
we
%
współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
selektywnie
poddanych
unieszkodliwianiu
(poza
Mg
składowaniem)
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/
odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu
%
(poza składowaniem)
Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych
Mg
selektywnie poddanych składowaniu
Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/
%
odebranych selektywnie poddanych składowaniu
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
Mg
wytworzonych w 1995 r.

71

Wartości
w 2009 roku

Wartości
w 2010 roku

611,45

490,84

10,3

6,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

brak danych

brak danych

-

-

brak danych

brak danych

-

4.300 [12]
2.649

43b

44.
45.
46.

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
składowanych na składowiskach odpadów

Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów
i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r.
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których
składowane są odpady komunalne – ogółem
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których
składowane są odpady komunalne przetworzone
termicznie lub biologicznie

(ze względu na brak
szczegółowych
danych /
wskaźników masę
obliczono na
podstawie % udziału
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji w
strumieniu odpadów
komunalnych
zgodnie
z Aktualizacją PGO
[15]

Mg

brak danych
w Aktualizacji
PGO [15]

%

brak danych

61,60

szt.

0

0

szt.

0

0
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Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu
Jednostka
odpadami
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk
3
odpadów, na których są składowane odpady komunalne –
m
ogółem
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk
3
odpadów, na których są składowane odpady komunalne
m
przetworzone termicznie lub biologicznie
Liczba
instalacji
do
biologiczno-mechanicznego
szt.
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Moce
przerobowe
instalacji
do
mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
Mg
komunalnych
Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych
szt.
Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów
Mg
komunalnych
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Wartości
w 2009 roku

Wartości
w 2010 roku

-

-

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

6. PODSUMOWANIE – REKOMENDACJE
Poniżej przedstawiono najważniejsze Rekomendacje (zalecane działania) jakie nasunęły się
na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami w gminie Rawicz
w latach 2009-2010 oraz podsumowanie realizacji dotychczasowych zadań.
1)

W 2008 roku gmina Rawicz przystąpiła do Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
gminy Rawicz. Dnia 27 maja 2009 r. uchwałą nr XXVIII/253/09 zatwierdzono
Aktualizację PGO.

2)

Miasto i Gmina Rawicz uczestniczy w przedsięwzięciu międzygminnym pt.: „Gospodarka
odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
Grupa Projektów składa się z dwóch Projektów:
o Projekt nr 1: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”
(Beneficjent: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, jako
spółka międzygminna)
o Projekt nr 2: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów”
(Beneficjent: Miasto Leszno, jako Lider Porozumienia międzygminnego).
W ramach systemu regionalnego na terenie gminy Rawicz zrealizowane zostały
poniższe przedsięwzięcia:
- Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z obiektami
towarzyszącymi w Rawiczu, gmina Rawicz;
- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Rawiczu – Osiedle Sarnowa.
Odpady komunalne odbierane z terenu gminy Rawicz kierowane są do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (gm. Osieczna).

3)

W związku z brakiem pełnej informacji o ilości umów jakie mieszkańcy mają podpisane
z firmami wywozowymi, należy sukcesywnie aktualizować i analizować prowadzoną
ewidencję. Zaleca się wystąpić do wszystkich podmiotów odbierających odpady
o przekazanie kompletnej ewidencji według stanu na koniec 2010 roku. Konieczne jest
także mobilizowanie poszczególnych właścicieli posesji do zawierania umów na odbiór
odpadów. Narzędziem ułatwiającym to zadanie może być dokładna ewidencja
wszystkich gospodarstw, także tych które nie mają umów. Istniejącą ewidencję umów
należy skorelować z wykazem wszystkich posesji (gospodarstw domowych) tak, aby
była możliwość wyłonienia osób jakie nie podpisały umów.
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4)

Konieczne jest wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby
i lakiery, świetlówki). Zużyte świetlówki zbierane mogą być w ramach systemu zwrotów
określonego w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Opakowania
po środkach niebezpiecznych (środki ochrony roślin, oleje), zgodnie z ustawą
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63/2001, poz. 639 ze zm.) mogą
być zwracane do punktu sprzedaży, w którym środki te zostały nabyte. Ocenia się, że
ważnym elementem pozwalającym właściwie gospodarować odpadami niebezpiecznymi
pochodzącymi z odpadów komunalnych jest właściwa informacja i edukacja
społeczeństwa.

5)

Na podstawie dokonanej analizy wynika, że w gminie nie jest prowadzony odzysk
odpadów biodegradowalnych. W związku z tym zaleca się wprowadzenie przez
poszczególne podmioty odbierające odpady selektywnej zbiórki bioodpadów
i poddawanie ich procesom kompostowania. Jest to szczególnie ważne w obliczu
nowych przepisów wprowadzonych do ustawy o odpadach (Dz.U. 185/2010 poz. 1243).
Określone zostały wytyczne zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania. Do obowiązkowych zadań własnych gmin
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnienie warunków
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania:
a) do 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
b) do 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
c) do 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.
Należy ponadto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o odpadach (art. 79a ust. 1),
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, stwierdzając naruszenie obowiązku
w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania, nałoży na przedsiębiorcę lub podmiot do tego obowiązany
(prowadzący odbiór odpadów), opłatę sankcyjną w wysokości od 40 tysięcy do 200
tysięcy złotych, ustalając wysokość opłaty w zależności od stopnia niewykonania
obowiązku.

6)

Ocenia się, że wytworzony system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest
wystarczający. Przedstawione w Sprawozdaniu wyniki selektywnej zbiórki przytoczone
zostały zgodnie z informacją przekazywaną przez Urząd Miejski Gminy Rawicz do
Marszałka Województwa i WFOŚiGW (zgodnie z ustawą o [...] opłacie produktowej
i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63/2001, poz. 639 z póź. zm.) oraz w oparciu o dane
otrzymane od podmiotów odbierających odpady na terenie gminy. Zaleca się aby
corocznie wielkości te były weryfikowane z ilością odpadów opakowaniowych jakie
zbierane są przez poszczególne firmy odbierające odpady.

7)

Przeprowadzone w 2010 r. badania monitoringowe składowiska odpadów w Rawiczu –
Osiedle Sarnowa (według Sprawozdania na 2010 r.), podobnie jak w latach
poprzednich, wykazują negatywne oddziaływanie składowiska na wody podziemne.
Ze względu na ten fakt, na zrekultywowanym składowisku należy prowadzić monitoring
oddziaływania na środowisko.

8)

Zaleca się podjęcie działań zmierzających do dofinansowania właścicieli nieruchomości
(osób fizycznych) w kosztach demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest. W ramach sukcesywnego zbierania i analizowania informacji
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o miejscach występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, należy
korzystać z internetowej bazy danych wyrobów i odpadów zawierających azbest na
stronie www.bazaazbestowa.pl.
9)

Konieczne jest wprowadzenie wiarygodnego monitoringu wytwarzanych odpadów
komunalnych, jak i odpadów, które są przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.
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