
Uchwała nr IX/44/07
Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu gospodarki
odpadami na lata 2004 - 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)
oraz art. 14 ust.]2b i 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z póżn. zm.) w związku z art. 1 pkt 8c i Bd ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 z póżn. zm) Rada Gminy uchwala, co
następuje

@]

Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji planu goSpodarki odpadami na
lata 2004 — 2012 w brzmieniu załącznika do uchwały.
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Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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gospodarki odpadami
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Imienny wykaz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Gminy
Opinogóra Górna

Uchwała Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opinogóra

Informacje Wójta Gminy Opinogóra Górna przedkładane Wojewodzie
Mazowieckiemu za lata 2004 - 2006 o występowaniu na terenie gminy PCB,
azbestu oraz innych Substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

6. Decyzje Starosty Ciechanowskiego dot. składowiska w Rembówku:

7.

- z dnia 30.12.2003 r. znak: ROS.I.7645I2003 o zamknięciu składowiska ustalając
termin zamknięcia obiektu na dzień 31.12.2004 r.
— z dnia 09.09.2004 znak: G.6018-2:"2H04 zobowiązująca Wójta do rekultywacji ww.
gruntów, określając ich kierunek rekultywacji i zagospodarowania oraz termin ich
wykonania;
~zdnia17.10.2005r.znak:G.6013—2!2i04-05 ouznaniu rekultywacji za zakończoną

Zestawienie wszystkich działań Wójta Gminy Opinogóra Górna w okresie 2004—2006
na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie
prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

8”. Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie
zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
w obszarze gminy Opinogóra Górna
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1 WPROWADZENIE

1.1. Cel i zakres Sprawozdania

Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera niniejsze sprawozdanie z realizacji
gminnego Planu gospodarki odpadami odpowiada treści Planu gospodarki odpadami dla
gminy Opinogóra Górna, przyjętego w 2004 r. przez Radę Gminy Opinogóra Górna. Plan ten
był zgodny z planami wyższego szczebla tj.:

- z Planem gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego,
- z Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

oraz zawierał wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

W ninibjszym sprawozdaniu z realizacji gminnego Planu gospodarki odpadami
dla gminy Opinogóra Górna przedstawiono postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych
w W. planie oraz wyjaśniono powody zaniechania niektórych działań lub ewentualnych
opóźnień.

Sprawozdanie to obrazuje system gospodarki odpadami na terenie gminy Opinogóra
Górna w dniu 31 grudnia 2006 r.

Porównanie uzyskane-go obrazu na koniec 2006 r. ze stanem gospodarki odpadami
opisanym w planie daje odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia
przyjęte w planie zrealizować do dnia 31 grudnia 2006 r. w odniesieniu do wszystkich zadań
w nim zapisanych tj: zarówno zadań realizowanych bezpośrednio przez Samorząd Gminy
Opinogóra Górna jak i wszystkie inne podmioty działające w gospodarce odpadami na
terenie objętym jego właściwością.

Wnioski zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostaną uwzględnione w aktualizacji
gminnego Planu goSpodarki odpadami dla gminy Opinogóra Górna.

Uchwalony w 2004 r. Plan gospodarki odpadami dla gminy Opinogóra Górna został
przygotowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Dlatego obejmuje
on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze zmiany
w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 pażdziernika 2005 r. oraz zmiany
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki
odpadami zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem ograniczono zakres sprawozdania
z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian w systemie
gospodarki odpadami komunalnymi.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki
odpadami odnosi się zatem do zmian, które na terenie gminy Opinogóra Górna zaszły od dnia
uchwalenia planu gospodarki odpadami tj. od dnia 23 września 2004 r. do dnia 31 grudnia
2006 r., w odniesieniu do wymienionych ponizej aspektów goSpodarki odpadami:

]) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym:
a) rodzaj„ ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych,
b) rodzaj i ilość. odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom

odzysku,
c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
d) istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych ,
e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów komunalnych.
f) stan formalno—prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych.



2] Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych,
b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów komunalnych i ich

negatywnego oddziaływania na środowisko,
c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,

transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć-,
4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających

na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie
gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Opinogóra Górna zawiera
informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych
w gminnym planie gospodarki odpadami.

1.2. Podstawa prawna Sporządzenia sprawozdania
Z dniem 13 pażdziernika 2005 r. weszła w życie nowelizacja ustawy

z dnia 2? kwietnia 20011: o odpadach (tj. Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251).
Nowele te wprowadziła ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r.
Nr 63, poz. 441).

Nowelizacja ustawy o odpadach dotyczyła między innymi problematyki sprawozdań
z gospodarki odpadami. W 2005 r. został znowelizowany art. 14 ustawy o odpadach poprzez
dodanie ustępu 12h, w którym Ustawodawca określił obowiązek sporządzenia z realizacji
planów gospodarki odpadami wszystkich szczebli, sprawozdań obejmując-ych okres dwóch
lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwanym
dalej „okresem sprawozdawczym”. Obowiązek sporządzenia niniejszego sprawozdania, przez
Organ Wykonawczy Gminy z realizacji planu gminnego, został wymieniony
w art. 12b pkt 4 W. ustawy z dnia 27 kwietnia 20011”. o odpadach.

Podczas nowelizacji (w 2005 r.) ustawy o odpadach także zmieniono między imiymi
treść art.14 ust. 13, zobowiązując organy przygotowujące sprawozdania z realizacji planów
gospodarki odpadami poszczególnych szczebli do ich przedłożenia w wyznaczonych
terminach oraz wskazując, komu mają zostać przedłożone.

1.3. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone
Na mocy art.14 ust.13 pkt 1 ustawy o odpadach - na Organ Wykonawczy Gminy

Opinogóra - został nałożony obowiązek składania co dwa lata Radzie Gminy Opinogóra
:' Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki
odpadami.



1.4. Uchwała Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie przyjęcia gminnego
planu gospodarki odpadami
Rada Gminy Opinogóra Górna przyjęła gminny Plan goSpodarki odpadami Uchwałą Nr

XIX./972004 r. z dnia 23 września 2004 r. Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie zmiany
uchwały Nr XVIU90f2004 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 27 maja 2004 r. w sprawie
uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska (za-łącznik nr l].

Gminny plan gospodarki odpadami stanowi Załącznik Nr 2 do ww. Uchwały.

1.5. Określenie okresu sprawozdawczego
W art. 9_ cytowanej już ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz

o zmianie niektórych innych ustaw — określono, że pierwsze sprawozdanie z realizacji
gminnego planu goSpodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu
gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

1.6. Krótka charakterystyka gminy Opinogóra Górna
Położony w obrębie wysoczyzny polodowcowej teren gminy Opinogóra Górna jest

zbudowany z czwartorzędowych osadów pleistoceńskich.
Wschodnią część gminy, przedzieloną skarpą opinogórską, budują zwarte gliny zwałowe
o miąższości warstwy dochgdzącej do kilkudziesięciu metrów. Występują w nich drobne
przewarstwienia piasków i iłów zastoiskowych, przykrytych kilku metrową warstwą piasków
różnoziarnistych.
Zachodnią część gminy budują gliny zwałowe oraz osady piaszczysto — mulaste
i zastoiskowe, w których występują poziomy wodonośne.

Zalegające pod czwartorzędem, osady trzeciorzędowe to w przeważającej cześci iły
pstre z przewarstwieniami mułków i piasków.

Gmina Opinogóra Górna leży w północnej części województwa mazowieckiego, w
powiecie ciechanowskim. Graniczy z 5 gminami, w tym z 4 gminami powiatu
ciechanowskiego:
» z gminą Regimin — od strony północno-zachodniej,
- z gminami miejską i wiejską Ciechanów - od strony zachodniej i południowo -

zachodniej, '
- 'z gminą Gołymin — Ośrodek - od południa
oraz od wschodu z gminą Krasne, należącą do powiatu przasnyskiego.

Gmina Opinogóra Górna leży w makroregionie Niziny Północno-Mazowieckiej,
w południowej części mezoregionu Wzniesienia Mławskiego, gdzie najstarszym
i jednocześnie dominującym elementem rzeźby terenu jest rozciągający się południkowo
obszar - zbudowanej z gliny ilastej szarej, z pojedynczymi głazikami i wkładkami piasku -
krawędzi opinogórskiej.

Teren położony w granicach administracyjnych gminy Opinogóra Górna zajmuje
powierzchnię wg stanu na dzień 13.12.2006 r. 13 903,75 ha, która jest mniejsza o 72.25 ha
niż w 2004 r.. z uwagi na zmianę granic pomiędzy gminą Opinogóra Górna a miej ską gminą
Ciechanów.

Zmniejszeniu, w porównaniu z rokiem 2004 o ]6 osoby, uległa także liczba
mieszkańców gminy, która na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 6 156 osób. Nie zmieniła się
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średnia gęstość zaludnienia w gminie Opinogóra Górna, wynosząca na dzień 31.12.2006 r.. zok. 22,5 osoby;"km .

W gminie jest 39 sołectw, w tym ośrodek gminny — Opinogóra Górna,
o największej — 606 — liczbie mieszkańców. Największymi sołectwami, poza ośrodkiem
gminnym. są sołectwa:

~ Kołaczków — 496 mieszkańców,
— Przedwojewo (w tym m.: Przedwojewo i Jełowa Wieś) - 396 mieszkańców,
- Władysławowo -— 297 mieszkańców,
- Pałuki — 270 mieszkańców,
~ Zygmuntowo -262 mieszkańców,
- Długołęka (_w tym m.: Długołęka, Trętowo, Klonowo) — 252 mieszkańców,
- Wierzbowo — 250 mieszkańców,
—- Opinogóra Dolna — 230 mieszkańców,
- Pomorze — 219 mieszkańców.

Pozostałe sołectwa liczą. poniżej 200 mieszkańców. Pełen wykaz sołectw z liczbą
mieszkańców stanowi załącznik nr 2.

Z uwagi na wysoką, najlepsza w powiecie ciechanowskim, jakość gleb (kl. II — ok. 7%,
kl. IIIa — ok. 48 % , kl. IIIb — ok. 26 %, kl. IV a — ok.11%, kl. IV 13 — ok. 5%, kl. V — ok. 3%
gruntów ornych), głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo.
Na terenie gminy znajduje się ok. 1 150 goSpodarstw rolnych, z czego powierzchnia 260 z
nich przekracza 15 ha. W strukturze uzytkowania gruntów na terenie gminy przeważają
użytki rolne - ok. 95 %, a lasy stanowią zaledwie 3,8%.

Na dzień 31.12.2006 r. w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna było zarejestrowanych 156
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarcząi było ich o 30 mniej niz
w 2004 r. Imienny wykaz podmiotów gospodarczych na stanowi załącznik nr 3.

Na łączną długość ok. 170 km dróg (lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i
krajowych) stanowiących powiązanie komunikacyjne gminy składają się naj wazniej sze
drogi:

— droga krajowa nr 60 Ciechanów — Maków Mazowiecki — Ostrołęka, biegnąca przez
południową część gminy,

-— drogi wojewódzkie:
- nr 616 Ciechanów — Mława,
- nr 617 Ciechanów — Przasnysz,

biegnące przez północną część gminy Opinogóra Górna.

Pomimo, iz gmina Opinogóra Górna jest w 100 % zwodociągowana — na dzień
31.12.2006 r. systemem oczyszczania ścieków objętych było niewiele ponad 25 %
mieszkańców gminy. Na dzień 31.12.2006 r. na terenie gminy eksploatowano 3 lokalne
oczyszczalnie ścieków (] w Pomorzu i 2 w Opinogórze Górnej) oraz ? oczyszczalni
przydomowych.



2 RODZAJ IILOŚÓ DPADÓW PODDAWANYCH POZCZEGÓL-
GOLNYM PROCESOM UNIESZKODLIWIANIA IODZYSKU

2.1.Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
Opinogóra Górna w latach 2004 — 2006

Jednym z zasadniczych elementów niniejszego sprawozdania z realizacji gminnego Planu
gospodarki odpadami, jest określenie zmian ilościowych i zmian jakościowych odpadów na
poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie gminy. Wykonano w tym celu
analizę porównawczą zebranych na terenie gminy w latach 2004 -2006:

- odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne,
w tym: odpadów opakowaniowych,

— odpadów niebezpiecznych.

Tabela nr ]. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Opinogóra
Górna w latach 2004 — 2006

Ilośc odpadów

zebranych

wtym:

„ Rok .. unieszkod- skierowa—
TĘ wytworzonych . w tym w sposób : llWlUHYCh 113430
% ogolem Poprzez do odzysku
% składowa—
”: nie.w
% zmieszany selektywny proces: DS jproces: R14

% Jedn.: [Mg]

2004 181,45 181,45 176,00 5,45 176,00 5,45

2005 289,70 289,70 267,00 22,70 267,00 22,70
2006 406,82 406,82 j 394,33 12,49 394,33 12,49

| Odpady komunalne, zebrane w sposób zmieszany, są od 2004 r. unieszkodliwiane poprzez
składowanie (D 5) poza terenem gminy Opinogóra Górna, tj. na składowisku odpadów
stałych w Woli Pawłowskiej gm. Ciechanów, zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Usług

| Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Gostkowska 83. PUK Ciechanów
był do końca 2006 r. jedyną firmą odbierającą odpady komunalne od mieszkańców gminy
Opinogóra Górna, posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Opinogóra Górna na mfkonywanie

[ now:.usług.

poddawane jakimkolwiek procesom unieszkodliwiania z uwagi na brak w granicach gminy
instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

.

Na terenie gminy nie ma również instalacji do odzysku odpadów.

'

- W granicach administracyjnych gminy Opinogóra Górna zadne odpady nie są



2.2. Najistotniejsze zmiany w zakresie ilości i rodzajów odpadów
poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania lub
odzysku w okresie 2004-2006

2.2.1. Zmiany ilościowe odpadów komunalnych

Analizując zmiany zachodzące na przestrzeni lat 2004 — 2006 [tabela nr 1) w zakresie
masy zbieranych odpadów komunalnych, widac sukcesywny, bo o ponad 50 % , wzrost masy
rokrocznie zbieranych odpadów. Porównując natomiast ilośc' [Mg] odpadów komunalnych
zebranych w roku 2006 z ilością odpadów komunalnych zebranych w roku 2004 daje się
zauważyć„ że masa zebranych odpadów ulegla ponad 2—krotnemu zwiększeniu.

Jest to pozytywny efekt wzmożonych działań Samorządu Gminy Opinogóra Górna,
w ramach realizacji gminnego Planu goSpodarki odpadami, polegający na szeroko zakrojonej
edukacji ekologicznej gminnej społeczności, jak również na stosowaniu wszystkich
możliwych metod dyscyplinowania mieszkańców gminy do prowadzenia prawidłowej,
zgodnej z aktem prawa miejscowego tj. z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Opinogóra Górna - gospodarki odpadami.

Zaktualizowany w 2005 r. przez Wójta Gminy, zgodnie z uchwalonym w 2005L r.
Planem gospodarki odpadami dla gminy Opinogóra Górna, Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Opinogóra Górna, został przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą
Nr XXXII/1702005 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opinogóra Górna (załącznik
nr 4).

Należy w tym miejscu podkreślić, że Rada Gminy Opinogóra Górna uchwalając ww.
Regulamin przed dniem 13 stycznia 2006 r., wypełniła ustawowy obowiązek nałożony w art.
10 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), uchwalając go
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od dnia 13 pażdziernika 2005 r.
Stało się. tak dzięki temu, iz Wójt Gminy przedstawił go Radzie w odpowiednim czasie,
pozwalającym na dotrzymanie ustawowego obowiązku.

2.2.2. Zmiany kierunków postępowania z odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych
zawartych w odpadach komunalnych '

Mając na uwadze art. 15 ust. 7a oraz art. 16a ustawy o odpadach ze szczególną
starannością omówiono w niniejszym sprawozdaniu wszystkie działania podejmowane przez
Gminę Opinogóra Górna, w celu prawidłowego postępowania z wybranymi odpadami
komunalnymi w zakresie ich zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone

Podczas dokonywania analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie
Opinogóra Górna przyjęto, ze na terenie gminy całość odpadów biodegradowalnych jest
poddawana odzyskowi już w miejscu ich powstawania, tj. na terenie goSpodarstwa rolnego
lub posesji, gdzie są one zbierane selektywnie i indywidualnie przez nich kompostowanc.



Stan ten może się jedynie różnić w miejscowości Opinogóra Górna, charakteryzującej się
intensynA-fnym charakterem zabudowy

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zbierana selektywnie przez
właścicieli nieruchomości w latach 2004 - 2006 i indywidualnie przez nich kompostowana —
nie została ujęta w tabeli nr 1, z powodu braku szczegółowych danych na ten temat.

Ponieważ, zgodnie z KPGO, sposób w jaki odpady ulegające biodegradacji,
a w szczególności odpady zielone, są gromadzone na terenie posesji, ma zasadniczy wpływ na
wybór opcji związanych z ich odzyskiem, po wybudowaniu kompostowni w m. Wola
Pawłowska gm. Ciechanów, której lokalizacja jest zgodna z Wojewódzkim planem
gospodarki odpadami, przyjęcie na terenie gminy Sposobu zbiórki i transportu tych odpadów
będzie powiązane z wyborem rodzaju instalacji do kompostowania odpadów.

Np. jeżeli przyjmie się system kompostowania odpadów zielonych metodą pryzmową,
ze strumienia odpadów biodegradowalnych, będzie trzeba wydzielić odpady zielone.
Dlatego, w zależności od rodzaju wybranej instalacji do przerobu bioodpadów, zostanie
dokonany wybór sposobu zbiórki odpadów biodegradowalnych (tzn. czy zbieramy
wszystkie bioodpady razem czy też rozdzielnie).

Stanie się tak, w celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów, a system gospodarowania
odpadami biodegradowalnymi w Gminie będzie się opierał na wyborze coraz
efektywniejszych metod zbiórki powstających odpadów ulegających biodegradacji
prowadzących do ich całkowitego zagospodarowania.

Wypełnianie przez Gminę ustawowego obowiązku w zakresie zapewnienia warunków
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, tak aby
było możliwe ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, w latach 2004 ~—
2006 przede wszystkim polegało na:
> zapoznawaniu mieszkańców :: prawidłowymi technikami sporządzania kompostu (oraz

wykonania we własnym zakresie kompostoncrika), a także z korzyściami wynikającymi
z posiadania własnego kompostu.

Najtańsza metodą ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych, a nawet całkowicie ich
wyeliminowania ze strumienia odpadów komunalnych trafiających do składowania, nadal
pozostaje kompostowanie w miej scn wytwarzania tj. w przydomowych kompostownikach.

Głównym instrumentem ograniczającym wielkość strtu'nienia odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do unieszkodliwienia poprzez składowanie jest polityka
finansowa państwa, w szczególności polityka opłat za składowanie na składowisku.

Zgodnie z KPGO, cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być tak
wysoka, aby promować inne rozwiązania alternatywne do składowania czyli maksymalny
odzysk.

Zarządzający składowiskiem także powinien być ekonomicznie zainteresowany nie
przyjmowaniem bioodpadów do deponowania w niecce składowiska, gdyż poniesie za ich
składowanie wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska.



Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

Tabela nr 2. Masa wybranych odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu
odpadów komunalnych na terenie gminy Opinogóra Górna w latach
2004—2006, skierowanych do unieszkodliwienia poza terenem własnej gminy

Ilość odpadów
Rok. . , wytworzo- . unieszkod- SPDSÓbRodza_] odpadoo

nych
zebrany ch

liwionych Unieszkodliwienia

Jedn [kg]

2004 16,55 16,55 16,55 Spalenie w
.,

" spalarce Szpitala040441» medyczne 2005 23,10 28,10 28,10 Wojewódzkiego
2006 19,70 19,70 19,70 w Ciechanowie

d d
2004 20,00 20,00 20,00 SpalenieO pa y .

weterynaryjne
2005 20,00 20,00 20,00 w

spalarni
ZU

2006 24,00 24,00 24,00 W Krasu—95151011
. . 2009 hd. 0.0. b.d. 000101— PrzezOdpady zawierające 2005 wyrażo- uwrażo- wyrażo-

speq a]. firmy z
zezwoleniem na

zbieranie azbestu

azbest
7006 nych w Mg nych w Mg nych w Mg

, 2004 Odbiór przez
Opakowania pg d st butorówśrodkach ochrony 3905 b.d. b.d. b.d. . y ry

. . srodkow ochronyroslin , .2006 roslin
2004 hd. Odbiór zużytych
2005 Baterie akumulatorów

zbierane przezBaterieiakumulatory w systemie b.d. b.d. dystrybutorów
200 6 pojemniko- akumulatorów na

wym podst. tzw. opłaty
w szkołach depozytowej

. Odbiór przez PUKuzyty sprzęt elektr. 2006 b.d. 13 d b d Clechanow

Zgodnie z art. 160 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
azbest i PCB są substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska.

W myśl art. 161 substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska
powinny być 1wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych
środków ostrożności.



Odpady zawieraj ące PCB

PCB dziś zaliczane do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska, w latach 1960 - 1985 były w Polsce powszechnie stosowane jako materiały
elektroizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach.

Aktualnie zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom
odzysku.

Zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje obowiązek wycofania i unieszkodliwienia
do 2010 r. wszystkich urządzeń zawierających PCB
Zasady postępowania z odpadami zawierającymi PCB, zgodne z prawem unijnym, zawarte są
w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie o odpadach, ustawie „Wprowadzaj ącej” oraz
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla
środowiska.
Na mocy tego rozporządzenia, podmioty gospodarcze zostały zobowiązane do
przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB oraz przedłożenia jej wyników
Wojewodzie Mazowieckiemu.

Do głównych, koniecznych do podjęcia, działań w zakresie dot. PCB należało
dokonanie do końca 2004 r. weryfikacji danych z inwentaryzacji z 2002 r., monitorowanie
procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB oraz kontrola prawidłowego oznakowania
urządzeń jeszcze ekSploatowanych.

._.-

Azbest

Azbest był powszechnie stosowany w budownictwie jako eternitowe pokrycia dachowe oraz
w postaci rur wodociągowych, kanalizacyjnych, przewodów kominowych i zsypowych.
Od 1997 r., zgodnie z obowiązującym prawem, zaprzestano jego produkcji oraz
przetwarzania i stosowania wyrobów zawierających azbest.

Odpady zawierające azbest nie mogą być kierowane do odzysku, tylko muszą być
unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych,
specjalnie urządzonych do składowania azbestu oraz w wydzielonych kwaterach składowisk
komunalnych. Fakt ten rodzi konieczność urządzenia kwatery do składowania azbestu na
w nowej niecce składowiska w Woli Pawłowskiej. Na terenie województwa mazowieckiego
nie ma składowiska azbestu. Jest tylko niewielka, wydzielona do składowania azbestu
kwatera na składowisku w Rachocinie w powiecie płockim.

Szczegółowe zasady usuwania wyrobów zawierających azbest zostały określone w
„Programie usuwania azbestu i wyrobów zawieraj ących azbest stosowanych na terytorium
Polski” przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. W punkcie 10.2 „Programu.”
został określony szczegółowy zakres zadań realizowanych na poszczególnych poziomach
zarządzania.

Realizując zadania wymienione w „Programie..” Wójt Gminy Opinogóra Górna:
r:] uwzględnił usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnym Planie

gospodarki odpadami dla gminy Opinogóra Górna,
EI 1współpracował z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji dotyczących

zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,



:| przygotowywał wykazy obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego
narażenia na ekspozycję azbestu na terenie gminy Opinogóra Górna,

CJ przygotowywał roczne sprawozdania finansowe z realizacji zadań „Programu.”
Rada Gminy Opinogóra, zgodnie z „Programem..”:
CI przyjmowała roczne sprawozdania finansowe Wójta Gminy z realizacji zadań

„Programu.”

Zgodnie z „Programem..”, Samorząd Gminy Opinogóra Górna podejmował wszelkiemożliwe działania dot. rozpowszechniania wśród mieszkańców informacji o negatywnychskutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest oraz informacjeo możliwościach uzyskania pomocy kredytowej na modernizacje obiektów zawierających
wyroby z azbestu. Pracownicy Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pomagali wszystkimwłaścicielom.. obiektów przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu MinistraGospodarki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznejz dnia 23 pażdziernika 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystaniai przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,w których był” lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). W terminie 6miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. należało przeprowadzić inwentaryzację,a jej wyniki właściciel instalacji lub urządzenia (w tym osoby prywatne) powirmy przedłożyć
odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta. Informacja ta podlega corocznejaktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. W latach 2004-2006 informacjetakie były przedkładane Wójtowi Gminy Opinogóra Górna przez właścicieli nieruchomościposiadaj ących dachy wykonane z eternitu.

?> Na podstawie informacji właścicieli nieruchomości, Wójt Gminy Opinogóra Górna(zgodnie z „Programem...") sporządził zbiorczy wykaz obiektów zawierających azbest,w układzie trzech grup pilności, podobnie jak w arkuszach ocen, a zebrane informacje wrazarkuszami ocen przekazał Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanegow Ciechanowie.
I? W terminie do dnia 31 marca każdego roku Wójt Gminy Opinogóra Górnaprzedkładał Wojewodzie Mazowieckiemu informację za poprzedni rok kalendarzowy owystępowaniu na terenie gminy PCB, azbestu oraz innych substancji stwarzających

szczególne zagrożenie dla środowiska (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska zdnia 9 pażdziernika 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania informacji o rodzaju, ilości imiejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
(Dz. U. Nr 175, poz.]439). Ww. informacje za lata 2004 — 2006 stanowią załącznik nr 5.

Oleje odpadowe

W strumieniu odpadów komunalnych powstają także oleje odpadowe, które mogą zawierać-m.in. śladowe związki Pb, Mg, Zn i Ba. Powinny być zbierane selektywnie i przekazywane
do regeneracji. W dużej części kraju skupem olejów odpadowych zajmują się stacje paliw.

Oleje odpadowe są klasyfikowane w katalogu odpadów w grupie 13. W grupie tejwydzielone są podgrupy 13 01, 13 02, 13 03, które stanowią odpad poużytkowy poeksploatacji olejów smarowych, do finansowania zbiórki i zagospodarowania którego zostalizobowiązani przedsiębiorcy na mocy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresiegospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Natomiastzagospodarowaniem odpadowych filtrów olejowych, zaolejonych trocin i szlamówz separatorów olejów mają obowiązek, na mocy ustawy o odpadach, zająć się ich wytwórcy.
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Do roku 2007 należy osiągnąć poziom odzysku olejów smarowych w wysokości 50%
w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek i regeneracji w wysokości 35% ('z wyłączeniem
olejów bazowych i olejów przepracowanych) — zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych.

W celu uzyskania w województwie mazowieckim założonych celów w zakresie
odzysku i recyklingu olejów odpadowych, w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
zalecono pozyskiwanie olejów ze źródeł rozproszonych. Cyt.: ”Pozyskanie dodatkowych
ilości olejów odpadowych może zostać zrealizowane poprzez zorganizowanie zbiórki tych
odpadów ze źródeł rozproszonych na poziomie gminy w proponowanych do utworzenia
Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). System GPZON
proponowano rozszerzyć o tzw. punkty zlewu przepracowanych olejów (zlokalizowane np. na
stacjach benzynowych), zgodnie z założeniami ogólnokrajowego zintegrowanego systemu
zbiórki i zagospodarowania olejów odpadowych i przepracowanych”.
Na terenie gminy Opinogóra Górna odpadowe oleje można oddać na stacjach benzynowych.

Akumulatory i baterie

Zgodnie z WPGO wśród akumulatorów wyróżniamy:
o akumulatory kwasowo-ołowiowe,
o akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe).
o akumulator); małogabarytowe zamknięte,
o baterie pierwotne.

Baterie i akumulatory małogabarytowe dzielimy na:
o baterie: alkaliczne, manganowe, litowe i srebrowe,
o akumulatory: niklowo-kadmowe, wodorkowe, litowe.

Aktunulatory kwasowo—ołowiowe są najczęściej spotykane, gdyż stanowią źródło energii
elektrycznej w transporcie oraz w instalacjach awaryjnego zasilania i sygnalizacji.
Akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe używane są najczęściej przez armię,
telekomtuiikację i komunikację, a małogabarytowe stanowia najpowszechniejsze żródło
zasilania sprzętu elektronicznego i elektrycznego, telefonów (komórkowych i bezprzewo-
dowych), zabawek.

Spośród baterii na co dzień korzystmny z baterii guzikowych oraz kwasowych i
alkalicznych, które do niedawna zawierały jeszcze kadm i rtęć (na zawartość których nie
dozwala już aktualnie obowiązujące prawo). Baterie guzikowe maja, najpowszechniejsze
zastosowanie: w zegarkach, kalkulatorach, aparatach słuchowych i innych miernikach.

Baterie i akumulatory małogabarytowe stanowią jedne z największych zagrożeń dla
środowiska. Dlatego tak ważne jest zorganizowanie na poziomie każdej gminy systemu ich
selektywnej zbiórki. Poziomy odzysku zostały określone w rozporządzeniu. Jednak warto
mieć świadomość, ogromu zagrożenia ze strony baterii i akumulatorów małogabarytowych
dla środowiska w przypadku ich np. deponowania wraz z odpadami komunalnymi. Dlatego
jedynym rozwiązaniem jest selektywna zbiórka oraz kierowanie do imieszkodliwienia
zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

W Gminnie Opinogóra Góma baterie i akumulatory małogabarytowe są zbierane
w systemie pojemnikowym wszkołach. Brak danych o ilości zebranych na terenie gminy
w latach 2004-2006 bateriach.
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Środki ochrony roślin i zanieczyszczone po nich opakowania

Odpadami niebezpiecznymi są nie zużyte lub przeterminowane środki ochrony roślin,
a także opakowania po środkach ochrony roślin I i II klasy toksyczności.
Opakowania te, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, powinny być odbierane przez
producenta (opakowania są kaucjowane i można je zwrócić w punkcie sprzedaży po okazaniu
paragonu) i przekazywane do unieszkodliwienia.

Pestycydy skierowane w sposób niekontrolowany do środowiska stanowią ogromne
zagrożenie, w szczególności dla wód powierzchniowych i podziemnych. Niestety zdarzają sięjeszcze przypadki absolutnej ignorancji w postaci mycia opryskiwacza przy studni (np.kopanej z nie utwardzonym terenem wokół niej) lub w rzece bądź w stawie. Jednak nie mniejlekkomyślne jest deponowanie agrochemikaliów na składowisku odpadów komunalnych
bądż zakopywanie na własnym polu, albo spalanie plastikowych opakowań po nich w piecuc.o. lub na powierzchni ziemi.

Jedynym rozwiązaniem jest włączenie tych odpadów do grupy odpadów objętychzbiórka w ramach GPZON. Można też uzgodnić ich odbiór (poza opakowaniami po środkachI i II klasy toksyczności co jest obligatoryjne) z handlowcami sprzedającymi pestycydy naterenie gminy lub systemowo: na terenie całego powiatu ciechanowskiego (zadanie dlaCelowego Komunalnego Związku Gmin Regionu ciechanowskiego).
Gmina Opinogóra Górna nie posiada danych o ilości zebranych na terenie objętym jejwłaściwością w latach 2004 — 2006 odpadów zanieczyszczonych środkami ochrony roślin.

Odpady opakowaniowe & poużytkowe
Tabela nr 3. Masa wybranych odpadów opakowaniowych powstających w strumieniu

odpadów komunalnych i selektywnie zebranych na terenie gminy w latach
2004—2006, zebranych i skierowanych do odzysku poza granicami gminy

Rodzaj odpadow Masa odpadów opakowaniowych

”itp,",Ę? Rok wb przekazana 033335:n
selektywny selektywnie do odzysku

odzysku
2004 4,40 4,40 R14

szkło 2005 21.00 21,00 R14
2.006 1 1,40 1 1,40 R14
2004 bd. bd. -

Papier 2005 b.d. b.d. -

2006 bd. bd. -
2004 1,05 1,05 R14, RB

Tworzywa sztuczne 2005 1,70 1,70 R14,R3
2006 1,05 1,05 R14, R3
2004 zbiórka przekazanie -

np. alltliłilóźnium
2005

IHIŻBĘŻŻŻHH 5105513331”?
_

2006 ”gpg-acz)?” złomu -



Odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony był, zgodnie z WPGO, przede
wszystkim jako recykling materiałowy (opakowaniowe: stłuczka szklana, tworzywa
sztuczne).

Ws'ród działań podjętych w latach 2004—2006 przez Gminę Opinogóra Górna należy
iwyiriienió zorganizowanie potencjału technicznego do selektywnej zbiórki Odpadów
opakowaniowych.

Konieczne także jest ograniczenie masy odpadów opakowaniowych, polegające na:
cr prowadzeniu ewidencji odpadów opakowaniowych kierowanych do składowania,

rozwoju technik odbioru odpadów z miej sc magazynowania oraz ich segregacji,
wdrożeniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu.

Roczne ilości [%] odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

3 STAN FORMALNO-PRAWNY INSTALACJI DO ODZYSKU
ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

3.1. Składowisko odpadów

W okresie od 1997 do 2004 r. na terenie gminy Opinogóra Górna był eksploatowany
przez Gminę Opinogóra Górna nr ewid. dz. 26 obiekt o pow. 0,8287 ha, na którym wszyscy
mieszkańcy deponowali odpady komunalne. Stan formalno—prawny obiektu szczegółowo
przedstawiono w tabeli nr 4.

Z uwagi, iż Gmina Opinogóra Górna nie podjęła się kosztów dostosowania obiektu
do aktualnych wymagań ochrony środowiska, Starosta Ciechanowski w drodze decyzji :- z dnia 30.12.2003 r. znak: ROS.1.7645J2003 - orzekł o zamknięciu składowiska ustalając
termin zamknięcia obiektu na dzień 31.12.2004 r.
- z dnia 09.09.2004 znak: G.60l8-2/2!/04 zobowiązał Wójta do rekultywacji ww. gruntów,
określając ich kierunek rekultywacji i zagospodarowania oraz termin ich wykonania;
- z dnia 17.10.2005r.znak:G.6018-2/2f04—05 uznał rekultywację ww. obiektu za zakończoną
Ww. 3 decyzje stanowią załącznik nr 6.

Wykonanie rekultywacji obejmowało:

1:1 w 1 etapie przykrycie splantowanych i ubitych odpadów warstwą nawiezionej ziemi.
Wykorzystano do tego ziemię pochodzącą spod wykopów po budowę hali sportowej, sieci
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Opinogórze Górnej. Jeszcze dodatkowo
zakupiono 1900 Mg ziemi. Nawieziona ziemia po splantowaniu przykryła splantowane
odpady warstwą o miąższości od 0,5 rn do 0,8 m;

[:I w II etapie zakupiono jeszcze 1380 Mg ziemi, po rozplantowaniu której dokonano
nasadzeń 5400 sztuk drzew i krzewów. Nasadzeń dokonano pod nadzorem
przedstawiciela lasów Państwowych. W okresie do dnia 31.01.2008 r. zostanie ustalony
charakter nowopowstałego użytku i jego klasa bonitacyjna. Zostaną także wprowadzone
zmiany do ewidencji gruntów.

Od dnia 01.01.2005 r. odpady komunalne z terenu Gminy Opinogóra Górna sądeponowane na składowisku w Woli Pawłowekiej.



Tabela nr 4. Karta zamkniętego składowiska w Rembów-ku

jWładaj ący terenem, regon,

Gmina Opinogóra Górna
000549499

Własciciel obiektu. regon

Gmina Opinogóra Górna
000549499

Nazwa zarządzającego zamkniętym składowiskiem, regon

Gmina Opinogóra Górna
000549499

Adres składowiska Adres posiadacza _|
I

Rembówko gm. Opinogóra Górna 06-406 Opinogóra Górna
Miastofmiejscowos'ó Rembówko Miasto Opinogóra Górna
Gmina Opinogóra Górna Gmina Opinogóra Górna

Powiat ciechanowski Powiat ciechanowski

|
Tel/fax Tellfaz (023) 673-61-10/ (023)673—

61-10
Opis lokalizacji SkładDWiSi—(a (w tym: numery ewidencyjne działek- współrzędne geograficzne. kierunek i odleglosci od najblizszego

'

cieku. zbiorników wodnych, studni kopanych, wiem-onych, najblizszych zabudowań, szosy asfaltowej)
Składowisko zlokalizowane jegt na gruntach wsi Rembówko. Położone jest przy drodzedojazdowej w odległości ok. 400 rn na południe od drogi asfaltowej prowadzącej do
Opinogóry i w odległości ok. 2,0 km na północny-wschód od Opinogóry. Od zachoduI przylega do drogi polnej, z pozostałych stron-pola uprawne. Składowisko położone jest naobszarze niewielkiego wyniesienia w obrębie zlewni rzeki Sony.

I TYP składowiska: N O IN (odpowiednie zaznaczyć]
Wykaz podmiotów deponujących odpady Rodzaj odpadów dopuszczonych do kod

składowania

|
Niesegregowane dpady (zmieszane) odpady
komunalne:

2” 03 01 Brak decyzji
|Data rozpoczęcia eksploatacji [rok) Data zakończenia eksploatacjiP | 1977
|Data

zakończenia eksploatacji (rok) przed 2009
2004

Sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych :— ogrodzenie [TIN] NIE
- dozór [TIN] NIE
Decyzja Nr Data Organ wydający
Decyzja lokalizacyjna [TIN]

NIE
Pozwolenie na
budowę [TIN]

- NIE |Decyzja zatwierdzająca instrukcję

j
eksploatacji (TIN)

.NIE |Pozwolenie na użytkowanie (TfN)
INIE

14



I |Pr2€sląd BRUIUEI'CZHF [WN] dearłja ROS.I.763 0f3/ 26.02.2002. Starosta Ciechanowski ]| TAK 2002 |I
|Przegląd

ekologiczny wykonanie _|[TW] ;
|_ TAK 2003 r.

|

I
'DBCEr-Ęia Dkrśślająśa 131111111 ROS.I.7645/3/ 30.12.2003. Starosta Ciechanowski |'zamknięcia składowiska [TIN] 2003 .TAK

_|

'
Dacyąia Zabmriązaiaśa dD 0601021204 09.09.2004. Starosta Ciechanowski :
rekultywacji obiektu [TIN] |Zgoda na zamknięcie „a 7]

DECYZJE! 0 UEHHHiu PEkUltYWHCJ'i 33 6.6018-2/2/04-05 17.10.2005. Starosta Ciechanowski |zakończoną [TFN] TAK
|Powierzchnia [ha]] Całkowita Wykorzystana Zrekultywowana ?

0,3297 ha 0,3297 ha 0,3297 ha|Pojemność [li./lg]2 Planowana Wykorzystana _'
6000,0 10 677,0|

Uszczelnienie [TIN] naturalne [grubość, współczynnik sztuczne [materiał, grubość,
filtracji] WSpółczynnik filtracji]

Brak danych. NIEInstalacja do zbierania odcieków sposób postępowania
TIN]

NIEWody opadowe [TFN]* sposób ujmowania
"*

NIE]Instalacja do ujmowania gazu sposób postępowania .składowiskowego [TKN] NIEiGazu wysypiskowego decyzja [TIN]
NIEWód powierzchniowych [TIN] decyzja, zakres, częstotliwość
NIE

i —Wód odciekowych [TIN] decyzja, zakres, częstotliwość
Monitoring NIE

|
Wód podziemnych [TIN] decyzja, zakres, częstotliwość

NIE
Czy stwierdzono oddziaływanie na środowisko [TfN] Czy składowisko zostało zamknięte z|

tego powodu [TfN]' NIE NIE |Kwatery do składowania odpadów niebezpiecznych [TIN] — pojemność [l'y'lg]3 I
NIERodzaj odpadów niebezpiecznych składowanych w wydzielonej kwaterze
NIEKierunek rekultywacji — zadrzewienia śródpolne,

Zakes prac rekultywacyjnych — niwelacja powierzchni wysypiska, nawiezienie i wyrównanie ziemi,zadrzewienie terenu;
stan prac rekultywacyjnych na dzień sprawozdania — rekultywacja zakończona — Decyzja StarostyCiechanowskiego z dnia 11102005 r. o uznaniu rekultywacji za zakończona. |Dodatkowe wymagania związane ze specyfiką składowania odpadów (np. azbest) '

Na składowisku nie deponowane azbestui

||Czy
prowadzono ewidencję odpadów? [TIN]

NIE| Rodzaje i ilości odpadów zdeponowanych na składowisku do daty zamknięcia (roku) i
L Rodzaj odpadów Ilość odpadów |

| 20 03 01 10 677 mg |
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3. 2. Instalacje do odzysku lub do unieszkodliwiania odpadów
Na terenie gminy Opinogóra Górna nie ma instalacji do odzysku lub do unieszkodliwi aniaodpadów.

4 STAN REALIZACJI DZIAŁAN UJĘTYCH w GMINNYM
PLANIE GOSPODARKI

I
4.1. Stan realizacji działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu

odpadów

I 4.1.1. Stan realizacji działań zawartych w Kraj owym Planie Gospodarki Odpadami

4.1.2.

W celu realizacji priorytetów zawartych w KPGO, Gmina Opinogóra Górna w latach 2004-2006 podejmowała działania mające na celu:
przeciwdziałanie w powstawaniu odpadów,
kierowanie do odzysku przez mieszkańców gminy odpadów ulegającychbiodegradacji, ~.
wskazywanie korzyści z prowadzenia odzysku odpadów ulegających biodegradacjii odpadów budowlanych,
podejmowanie prób wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnychodpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i odpadów niebezpiecznych,
dokonywanie konsultacji z mieszkańcami w celu ograniczenia Wwarzania odpadów.

Stan realizacji działań zawartych w wojewódzkim planie gospodarki odpadamiwojewództwie mazowieckim.

. Gmina Opinogóra Górna dla dokonania realizacji priorytetowych zadań zawartych w WPGO:
objęła w 70% mieszkańców zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych,
czynnie uczestniczyła w organizacji ponadgminnych struktur gospodarki odpadami
poprzez przystąpienie do Celowego Komunalnego Związku Gmin RegionuCiechanowskiego,
podnosiła świadomość. społeczną mieszkańców gminy w zakresie prowadzeniaprawidłowej gospodarki odpadami,
dążyła do zmniejszenia wytwarzania odpadów na terenie objętym jej właściwościąoraz zwiększenia stopnia ich odzysku,
podejmowała wszelkie możliwe działania, mające na celu zapobieganie wytwarzaniuodpadów, a także ograniczenie toksyczności wytwarzanych odpadów,
dążyła do zwiększenia udziału odpadów unieszkodliwionych poza składowaniem,
podnosiła efektywność ekonomiczną w celu zapewnienia znalezienia finansowegowaparcia wszelkim działaniom służącym zmniejszeniu uciążliwości odpadów.
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4.1.3. Stan realizacji dzialari zawartych w Planie gospodarki odpadami dla powiatuciechanowskiego

Gmina Opinogóra Górna realizując cele zawarte w PPGO:
- czymtie uczestniczyła w utworzeniu regionalnego obszaru obejmującego terenpowiatu ciechanowskiego z możliwością obsługi powiatów ościennych,

~— rozwijała system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- prowadząc szeroko zakrojoną edukację mieszkańców, sukcesywnie ograniczałaredukując do minimum ilość bioodpadów kierowanych do składowania,
- czyniła starania do osiągnięcia planowanych poziomów odzysku odpadów

. wielkogabarytowych, budowlanych i niebeZpiecznych,
- zamknęła i zrekultywowała, zlokalizowane na jej terenie składowisko odpadóww Rembówku, niespełniające wymagań ochrony środowiska.

4.1.4. Działania konieczne do podjęcia przez Gminę
Postępując zgodnie z KPGO, Gmina Opinogóra Górna w latach 2004-2006podejmującwszelkie działania w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami — uwzględniała:- aktualne uwarunkowania związane z gospodarką odpadami,- potrzeby 1wynikających z konieczności zapewnienia systemu gospodarki odpadamina obszarze objętymi jej właściwością.

- strategię w gospodarce odpadami przyjętą w krajach Unii europejskiej oraz w Polsce.
W dalszym etapie, realizacja przez Gminę Opinogóra zadań w zakresie gospodarki odpadamibędzie polegała na:

- zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji w Woli Pawłowskiej wspólniez innymi Gminami należącymi do Celowego kommialnego Związku Gmin RegionuCiechanowskiego, w tym: instalacji do odzysku i recyklingu opakowań,kompostowni i zakładu produkcji paliwa alternatywnego, zakładów demontażuzłomowanych samochodów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegooraz instalacji do unieszkodliwiania azbestu.
- samodzielnemu (zarówno przez Gminę Opinogóra Górna oraz w ramach powołanegoZwiązku Gmin Regonu Ciechanowskiego, wykonywaniu zadań własnych gminy tj.dalszemu rozwijaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowaniu odpadówkomunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych przydatnych do odzysku;
- objęciu w 70% zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki odpadów wszystkichmieszkańców gminy (na dzień 31.12.2006 r. - 60 % wg indywidualnych umów naodbiór odpadów i 40 % w systemie kontenerów w sąsiedztwie”),
- podejmowaniu dalszych działań informacyjno-edukacyjnych, wskazuj ących wymieniekorzyści z zapobiegania powstawaniu odpadów . Ich wykaz stanowi załącznik nr 7,

— prowadzeniu na swoim terenie właściwej polityki proekologicznej, promującej każdą,nawet najmniej szą, inicjatywę, mającą na celu zapobieganie powstawaniu odpadów,
— racjonalnemu zarządzaniu goSpodarką odpadami z wykorzystaniem wszystkichinstrumentów prawnych: - możliwości programowania gospodarki odpadami,- dysponowania zezwoleniami i zamówieniami,- kontroli i monitoringu, gwarantujących prawidłowy

nadzór nad prowadzona w gminie goSpodarką
odpadami.
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4.2. Stan realizacji działań zmierzających do ograniczenia ilościodpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym, Gmina Opinogóra Górna sprawuje pełny nadzórnad gospodarką odpadami na terenie objętym swoją właściwością.
Dlatego wykorzystując instrumenty prawne (prawa ogólnego — znowelizowanej ustawyz 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i prawa miejscowego -tj. zaktualizowanego w 2005 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminyOpinogóra Górna, Gmina po wywiązaniu się z zadania własnego, jakim jest zapewnienieczystości i porządku na swoim terenie i stworzenie warunków do ich utrzymania, w latach2004-2006 egzekwowała przestrzeganie prawa w zakresie gospodarki odpadami na terenieobjętym swoja właściwością.

Egzekwowanie przez Wójta Gminy Opinogóra Górna od właścicieli nieruchomościpostępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, wtym:

~ ograniczenia ich wytwarzania,
- zmniejszenia ich uciążliwości,

dotyczyło zarówno osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych prowadzącychdziałalność: gospodarczą na terenie gminy.

Mieszkańcy gminy Opinogóra Górna realizując obowiązki właścicieli nieruchomościokreślone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązki określonew Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opinogóra Górna, biorączynny udział w realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Doskonale wiedzą,że nieprzestrzeganie prawa w zakresie goSpodarki odpadami na terenie gminy, będzieskutkować sankcjami finansowo-prawnymi. Natomiast zastosowanie się do wymagań prawa iudział oraz zwycięstwo w konkursie — może zaowocować np. określonymi korzyściamifinansowymi. Samorząd Gminy Opinogóra Górna przede wszystkim dotarł do mieszkańcówswojej
gminyz informacją, jak systematycznie ograniczać ilośc wytwarzanych odpadów w wynikuwłasnego bytowania oraz jak prawidłowo z nimi postępować.

Dlatego szeroko rozwinięta polityka informacyjno—edukacyjna Gminy,z tawykorzystaniem wszystkich dostępnych środków, sposobów i technik. zaowocowałaodniesieniem zamierzonego efektu.
Dość skutecznym sposobem, w przypadku Gminy Opinogóra Górna, dotarcia domieszkańców z informacją o dostępnych sposobach ograniczenia ilości i uciążliwościodpadów okazały się korzyści finansowe, polegające na obniżeniu kosztów usuwaniaodpadów komunalnych (poprzez zmniejszenie ich masy) poprzez wprowadzenie selektywnejzbiórki odpadów opakowaniowych odbieranych za darmo.
Samorząd Gminy Opinogóra Górna z doskonałym skutkiem wykorzystal elementkorzyści finansowych płynących z selektywnego zbierania odpadów, polegającego nasegregacji „u źródła” w kampanii informacyjnej podczas wprowadzania systemu selektywnejzbiórki odpadów komunalnych. Edukacja ekologiczna, szczególnie osób dorosłych, takżepolega na nachalności informacji, która trafia do odbiorcy niekiedy nawet podświadomie...Dlatego Wójt Gminy Opinogóra Górna w latach 2.004 2006 wykorzystywał doedukacji mieszkańców zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz
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znmiejszenia ich uciążliwości dla środowiska wszystkie święta ekologiczne. będąc
organizatorem lub współorganizatorem:

:] akcji:
' „Sprzątanie świata”,
' „Sprzątamy las”,

|:] konkursów:
- zużytych baterii,
- wiedzy o lasach,
,- na plakat „Ziemia moja planeta”,
- „I ty jesteś przyjacielem przyrody”,
- . ekologicznego,
- na wykonanie strojów z surowców wtórnych,
- „Człowiek w środowisku”,
- „Zbieramy makulaturę”,
- „Szukam rady na odpady”

1:1 zebrań z mieszkańcami w każdym z 39 sołectw w sprawie prawidłowej gospodarki
odpadami na terenie nieruchomości, na terenie wsi i na terenie całej gminy oraz w
Sprawie zamknięcia składowiska w Rembówku, przy udziale przedstawicieli
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie,

12 szkoleń sołtysów na temat prawidłowej gospodarki odpadami,
El systematycznemu przekazywaniu sołtysem pism przypominających o obowiązku zawarcia

przez wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy umów w sprawie dzierżawy
lub kupna pojemników (lub worków) i odbioru odpadów komunalnych z częstotliwością
min 1 pojemnik/m-c lub 1 worekfm-c. Ostatnie takie pismo Wójt Gminy Opinogóra Górna
wysłał do wszystkich sołtysów w 2007 r.

Rozważane są także nowe pomysły poprzez zmianę sposobu ich organizowania. Np.
„Sprzątanie świata” nie koniecznie musi tylko polegać na rozdaniu młodzieży worków
i zmuszania jej do zbierania śmieci pozostawionych przez dorosłych. Takie święto można by
zorganizować pod hasłem: „Sprzątanie świata, sprzątaniem swojej gminy, swojej
miejscowości, swojej szkoly, swojej zagrody (posesji)” urządzając konkurs na
najczyściej szą : -

- miejscowość
- szkołę
- zagrodę (posesję).

Do takiego konkursu organizatorzy przygotują się wcześniej, określając zasady konkursu i
kryteria oceniania. Planuje się ustalić bardzo atrakcyjne nagrody, przy czym główna nagroda:
„dla najczyściejszej miejscowości” musi być przydatna dla całej wsi. Ogłoszenie zwycięzców
i wręczenie nagród musi być bardzo uroczyste i uhonorowane. Najczyściejsza posesja w
każdej wsi oraz w gminie, a także szkoła będzie specjalnie przez cały rok oznakowana, by w
specjalny sposób nagrodzić jej właścicieli i uczniów szkoły.

Rozważany jest także konkurs kto (która wieś) przekaże najwięcej odpadów
do odzysku”? Możliwości jest wiele... Wójt Gminy Opinogóra Górna wychodzi z coraz
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szerszymi propozycjami do dorosłych mieszkańców gminy i młodzieży, by obudzić w nich
duch akty-rwności organizacyjnej. Tym bardziej, że są na takie cele fundusze unijne.

Wszelkie działania informacyjne, prowadzone wśród mieszkańców gminy. mają
zachęcają do redukcji ilości wydwarzanych odpadów oraz do zmniejszania uciążliwości ich
okresowego gromadzenia w miejscu powstawania. A służy temu ich selektywne gromadzenie
„u żródła” i selektywne przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania.

Bardzo ważnym elementem w odpadowej edukacji mieszkańców gminy, było
uświadomienie im. że intuicyjnie wiele rzeczy robili dobrze (np. maksymalny odzysk
odpadów biodegradowalnych), ale można jeszcze lepiej!

4.2.1. Działania krótkookresowa (do roku 2007)

Podstawowym i zrealizowanym przez Gminę Opinogóra Górna, działaniem
krótkoterminowym było podjęcie przez Radę Gminy uchwał dot.:
- przyjęcia nowych przepisów prawa miejscowego w zakresie zasad utrzymania czystości i
porządku w gminie, dostosowanych do nowych przepisów prawa i nie pozostających w
sprzeczności z Gmimiym Planem Gospodarki Odpadami.
Rada Gminy Opinogóra przyjęła, w drodze uchwały, w dniu 21 grudnia 2005 r. Regulamin
utrzymania czystości i porzgdku na terenie gminy Opinogóra Górna.

Osiągnięcie do końca 2006 r. priorytetów w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi było możliwe poprzez podejmowanie następujących działań ograniczania
ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

EI systematycznej edukacji mieszkańców prowadzona każdymi dostępnymi metodami —
realizowano.

Cl organizacji selektywnej zbiórki odpadów w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów
odzysku i recyklingu :
— odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20 % - realizowano, ale brak danych;
- odpadów budowlanych na poziomie 15 % ~ jw.
- odpadów opakowaniowychzodzysk na poziomie 50% i recykling na poziomie 25%

CI podniesienia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów „u żródła”, w tym odpadów
ulegających biodegradacji i kompostowania ich ,

III skierowaniu na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Woli Pawłowskiej
nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (w stostmku do roku 1995),

EI bieżącej likwidacji miej sc nielegalnego deponowania odpadów,

EI zakończeniu, zgodnie z harmonogramem prac określonym w decyzji Starosty
Ciechanowskiego z dnia 09.09.2004 r., rekultywacji gminnego składowiska odpadów
Rembówku.

Nie zorganizowano natomiast selektywnej zbiórki odpadów niebeZpiecznych, wytwarzanych
w grupie odpadów komunalnych, w celu osiągnięcia 15% poziomu selektywnej zbiórki.



4.3. Stan realizacji działań wspomagających prawidlowe postępowanie
z odpadami w zakresie zbiórki, tranSportu oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Rozwój usług odbioru odpadów , założony w KPGO, dla obszarów wiejskich
przewidywał :

- wrol<t12003 - 80%
- w roku 2007 - 100% ogółu mieszkańców

Zbiórka i transport odpadów w warunkach terenów wiejskich jest jednym z najważniejszych
ogniw całego systemu.

Realizując terminowo ustawowy obowiązek, określony w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Wójt Gminy
Opinogóra Górna w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - Zarządzeniem Nr
12/2006 r. z dnia 11.04.2006 r. « określił Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości płynnych w obszarze gminy Opinogóra Górna (załącznik nr 8).

Zgodnie z art. 10 visit. ww. ustawy PUK Ciechanów, jako przedsiębiorca prowadzący
działalność na terenie gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z
posiadanym już zezwoleniem, był zobowiązany w terminie 6 miesięcy od podania do
publicznej wiadomości w. Wymagan Wójta Gminy Opinogóra Górna, dostosować swoją
działalność do ogłoszonych Wyanagań... i wystąpić do Wójta ze stosownym wnioskiem o
zmianę posiadanego zezwolenia. W przypadku nie wystąpienia przez przedsiębiorcę z ww.
wnioskiem, Wójt miał prawo wydać tzw. decyzje „nygaszającą”, tzn. cofnąć przedsiębiorcy
posiadaną decyzje bez odszkodowania. Pomimo, że PUK Ciechanów dopiero po 7 miesiącach
tj. w dniu 12.10.2006 r. wystąpił z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia, Wójt Gminy
Opinogóra Górna nie wydał tzw. decyzji „wygaszającej”, udzielając PUK decyzją z dnia
22.11.2006 r. znak: IGŚ 7610—31'06 nowego zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy.

W 2007 r. na terenie gminy, na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Opinogóra Górna 2
dnia 22.01.2007 r. znak: IGŚ.7060-1/06-07 rozpoczęła działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości druga firma tj. „BŁYSK-BIS” Sp. z o.o.
z siedzibąw Makowie Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 20.
Obydwie Spółki w otrzymanych zezwoleniach zostały zobowiązane do odbioru od właścicieli
nieruchomości oprócz niesegregowanych odpadów komunalnych, następujących rodzajów
odpadów komunalnych:
- wszystkich odpadów selektywnie zebranych,
- ulegających biodegradacji,
- odpadów wielkogabarytowych ,
- odpadów z remontów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- odpadów niebezpiecznych.
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4.3.1. Selektywna zbiórka, transport, odzysk i unieszkodliwianie niesegregowanych
odpadów komunalnych

W gminie Opinogóra Górna na dzień 31.12.2006 r. tylko 60% mieszkańców zawarło
umowy na odbiór odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Ponadto około 10%
mieszkańców gminy było objętych zbiórką odpadów komunalnych odbieranych w workach.
Na ten sposób zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy nie zawierają umów.

Tym sposobem został zrealizowany założony w gminnym planie gospodarki odpadami
poziom objęcia na koniec 2006 r. 70% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych. Na koniec 2007 r. obligatoiyjnie 100% mieszkańców zostanie objętych
zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. W celu zdyscyplinowania
mieszkańców Wójt Gminy Opinogóra Górna skierował w dniu 04.04.2007 r. do wszystkich
sołtysów pismo przypominające o obowiązku, wynikającym z Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Opinogóra Górna, zawarcia umów na odbiór odpadów
komunalnych. W okresie 2004 — 2006 całość niesegregowanych odpadów komunalnych była
kierowana przez PUK do Woli Pawłowskiej. Od 2007 r. część odpadów komunalnych.
odbierana od mieszkańców gminy Opinogóra Górna przez Spółkę „BŁYSK-BIS” będzie
kierowana do USKOM Mława w Uniszkach Cegielni.

4.3.2. Selektywna zbiórka, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
wielkogabarytowycll

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na
duże rozmiary 1wymagają oddzielnego traktowania.

Podobnie jak w przypadku odpadów biodegradowalnych, problem zbiórki odpadów
wielkogabarytowych na terenach wiejskich w dobie wysokiej ceny złomu nie istnieje, ale nie
wolno go pominąć. Sposobem prowadzenia takiej zbiórki w gminie Opinogóra Górna
wybranym po szerokiej konsultacji społecznej na zebraniach wiejskich, w latach 2004-2006
były:

[: usługa PUK wykonywana w ramach odbioru umów indywidualnych na odbiór
niesegregowanych odpadów komunalnych,

EI usługa „PLIK” na żądanie” zwana też usługą „na telefon”, poprzez podstawienia
większego kontenera na odpady„

:| dostarczenie odpadów przez wytwórcę na składowisko w Woli Pawłowskiej
własnym transportem.

Wnikliwa analiza stanu istniejącego pokazuje, że system zbiórki odpadów
wielkogabarytowych już doskonale zaczął funkcjonować i się ekonomicznie sprawdził.

4.3.3. Selektywna zbiórka, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów z remontów

ltwórcami odpadów budowlanych na terenie gminy Opinogóra Górna są firmy
budowlane prowadzące swoją działalność lub osoby prywatne samodzielnie dokonujące
remontów.
Zgodnie z KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych:

E] w roku 2005 ~ 15% wytwarzanych odpadów budowlanych,
:| w roku 2006 -— 15 % wytwarzanych odpadów budowlanych,



Zgodnie z KPGO, „ w planach na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym
należało opracować szczegółowe przedsięwzięcia do realizacji związane z organizacją zbiórki
oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych”.
W gminie Opinogóra Górna odpady z remontów w 100 % kierowane do odzysku, zazwyczaj
w granicach działki właściciela nieruchomości, na której powstały. Zważywszy, że ceny
materiałów budowlanych rosną, odpady z remontów nie są odpadami tylko materiałem
rozbiórkowym zawróconym do procesu budowy. Były tylko produktem ubocznym w procesie
demontażu budynku lub innych procesów remontowych..

Dlatego nie było potrzeby planowania systemu selektywnej zbiórki odpadów
budowlanych w warunkach wiejskich, gdyż są one kierowane do odzysku już u właściciela
nieruchomości, na której powstały lub przekazywane do odzysku innemu posiadaczowi
odpadów (osobie fizycznej), który przyjechał po nie własnym transportem. Jednak warunkiem
takiego podejścia do problemu odpadów budowlanych jest brak w nich obecności substancji
niebezpiecznych takich jak: azbest, papy bitumiczne (zawierające węglowodory i żywice
fenolowe), elementy gipsowe (zawierających siarczany i toksyczne związki organiczne.
Zanieczyszczone w ten sposób odpady budowlane (rozbiórkowe) były przekazywane firmom
posiadające właściwe pozwolenia. W przyszłości takie odpady zostaną przewiezione do
Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej (lokalizacja zgodna
z WPGO), skąd po segregacji będą dalej kierowane do unieszkodliwienia. Zważywszy na
pewną odległość pomiędzy terem gminy Opinogóra Górna a Wolą Pawłowska, wytwórcy
odpadów budowlanych, a w szczególności rozbiórkowych, nie będący przedsiębiorcami i nie
dysponujący własnym sprzętem transportowym -— mają możliwość odbioru „na żądanie”
(zwane inaczej „na telefon”) z ich posesji wskazanych odpadów budowlanych.

Zgodnie z WPGO, odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych powinien
prowadzić specjalny zakład zlokalizowany w niewielkiej odległości lub na terenie
składowiska odpadów komunalnych. Taki zakład, powinien być wyposażony w linie do
przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne), a po wysortowaniu
elementów zawierających substancje niebezpieczne, tak uzyskany materiał będzie
wykorzystany do celów budowlanych, poprawy stanu technicznego dróg oraz rekultywacji
składowisk.

4.3.4. Selektywna zbiórka, transport, odzysk i unieszkodliwianie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego powstającego w strumieniu odpadów
komunalnych

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu gminy Opinogóra Górna są
obowiązani zgodnie z art.8 ust. Żb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
zgodnie z posiadanymi zezwoleniami do odbioru zużytego Sprzętu elektrycznego i
elektronicznego z gospodarstw domowych. W 2006 r. zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny na terenie gminy Opinogóra Górna zbieral” PUK Ciechanów, wpisany zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 20005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495), do Rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako zbierający
zużyty Sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt óa Wójt Gminy Opinogóra Gonta powinien
udostępnić mieszkancom na stronie internetowej oraz w Sposób zwyczajowo przyjęty
informacje o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Wprawdzie na stronie internetowej
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Urzędu Gminy Opinogóra Górna brak takiej informacji, ale PUK jest jedynym zbierającym
taki sprzęt na terenie gminy.

Na lata 2004-2006 producenci jak i gminy zostaly określone jako jednostki
odpowiedzialne za organizację zbiórki tych urządzeń z gospodarstw domowych (w ramach
odbioru odpadów komunalnych lub w miejscach sprzedaży). Samorządy wszystkich szczebli
zostały ponadto zobligowane do prowadzenia kampanii edukacyjnej w tym zakresie.

Zakładany do osiągnięcia w 2006 r. poziom selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i
elektronicznych to 4 kg/M/rok; odzysku 70—80% a recyklingu 50-70%.
Brak danych dot. masy zebranego w 2006 r. na terenie gminy Opinogóra Górna zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4.3.5.” Selektywna zbiórka, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych

Zgodnie ze zobowiązaniami przedakcesyjnymi Polski, do końca 2003 r. gminy
powinny zorganizować na swoim terenie selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych
powstających w strumieniu odpadów komunalnych.

Zakładano poziomy selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, powstających
wstrumieniu odpadów komunalnych, zgodniezKPGO, wynosiły:

|:] w roku 2005 -— 15 % odpadów niebezpiecznych będzie zbierana selektywnie,
aw roku 2006 —— 15 % odpadów niebezpiecznych będzie zbierana selektywnie.

.—

Gmina Opinogóra Górna nie zorganizowała na terenie objętym swoją właściwością
żadnego gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (tzw. GPZON). Nie oznacza to
jednak, że na terenie gminy Opinogóra Górna w latach 2004-2006 nie dokonywano zbiórki
odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych. Gmina
Opinogóra Górna zorganizowała zbiórkę baterii w szkołach.

Nie należy stosować akcyjnych zbiórek odpadów niebezpiecznych w szkołach,
z uwagi na zagrożenie dla zdrowia dzieci i młodzieży (np. kontakt z rtęcią).
Podczas wyboru lokalizacji GPZON nalezało kierować się koniecznością odwiedzania tego
miejsca przez mieszkańców, aby odpadów niebezpiecznych pozbywali się „przy okazji”.
Jednocześnie Gmina lub działający na jej zlecenie przedsiębiorca, powinni zapewnić transport
odpadów niebezpiecznych z GPZON do zakładu (zakładów) unieszkodliwiania. Samochód
przewożący odpady niebezpieczne musi być do tego przystosowany i odpowiednio
oznakowany. .

W WPGO zalecono, by podczas organizowania gminnego punktu zbiórki odpadów
niebezpiecznych (tzw. GPZON), stosować następujące propozycje organizacji GPZON:
III cykliczny, bezpłatny dla mieszkańców gminy odbiór odpadów niebezpiecznych, przez

specjalistyczny samochód, pojawiający się w danej miejscowości we wszystkim
mieszkańcom wsi znanych terminach; częstotliwość ktusów powinna być ustalona po
konsultacji społecznej z mieszkańcami,

CI zbiórka prowadzona w punktach handlowych, po uzgodnieniu z ich właścicielami (apteki,
sklepy ze środkami ochrony roślin, gospodarstwa domowego, stacje benzynowe, sklepy
motoryzacyjne (które odbierają juz akumulatory w zamian za nie pobranie opłaty
depozytowej),
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1:1 GPZON można także organizować w obiektach infrastruktury [Urząd Gminy, poczta,
przychodnia zdrowia, lecznica weterynaryjna, bank Spółdzielczy).

Odpady niebezpieczne, powstające w strumieniu odpadów komunalnych, po
zmagazynowaniu tego samego asortymentu1ilości ekonomicznie uzasadnionych, z miejsc
zbióiki i tymczasowego magazynowania, będą dostarczane odbiorcom do odzysku lub
unieszkodliwienia innego niż poplzez składowanie (np. do spalami odpadów
niebezpiecznych) zgodnie z posiadanymi przez te firmy zezwoleniami.

4.4. Stan realizacji działań podejmowanych przez Gminę Opinogóra Górna
w latach 2004 -2006, zmierzających do redukcji ilości odpadów
ulegają-cych biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów

W celu realizacji założeń KPGO, iż w roku 2010 zostanie osiągnięty 75% poziom
odzysku mrożony w % (wagowo) w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. oraz w 2006 r. 35% poziom odzysku
odpadów zielonych - Gmina Opinogóra Górna podejmowała wszelkie możliwe działania
edukacyjne, w celu systematycznego redukowania ilości bioodpadów kierowanych na
składowisko w Woli Pawłowskiej, w tym prowadziła ciągłą, systematyczną kampanię
informacyjno——edukacyjną dot. sposobu:

- ograniczenia ilosciwytwalzanych bioodpadów,
- efektywnych metod zbiórki powstających odpadów ulegających biodegradacji
- zagospodarowania i maksymalnego wykorzystania bioodpadów.

W latach 2004 — 2006, wypełnianie zadań dot. odzysku i unieszkodliwiania odpadów
ulegających biodegradacji przede wszystkim polegało na:

1:1 zapoznawaniu mieszkańców z prawidłowymi technikami sporządzania kompostu
(oraz wykonania we własnym zakresie kompostownika), a także z korzyściami
wynikającymi z posiadania własnego kompostu.

Do roku 2010 działania Gminy będą polegać na współfinansowaniu
EJ budowy instalacji (kompostowni) mnożliwiającej przekompostowanie odpadów

biodegradowalnych w ramach Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu
Ciechanowskiego. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2008-2012.

Do tego czasu tak jak dotąd bedzie stosowana najtańsza metoda ograniczenia ilości odpadów
biodegradowalnych, prowadząca nawet w niektórych przypadkach do całkowitego ich
wyeliminowania ze strumienia odpadów komunalnych trafiających do składowania -
kompostowanie w miejscu wytwarzania tj. w przydomowych kompostownikach.

W czasie sporządzania oceny z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami w
gminie Opinogóra Górna, dokonano szacunku, że na terenie gminy całość odpadów
biodegradowalnych powstających w gospodarstwach domowych, jest poddawana odzyskowi
już w miejscu powstawania, tj. na terenie gospodarstwa rolnego lub posesji poprzez
skarmianie zwierząt oraz nawożenie pól (a wcześniej kompostowanie).
Zdecydowana większość mieszkańców ma już swoje kompostowniki, a ci którzy nie mają
jeszcze własnych kompostowników - zarówno w Urzędzie Gminy jak i na specjalnych
szkoleniach oraz w postaci ulotek - uzyskiwaii informacje: Jak somodzieiniz zrobić
komposrot-caik oraz Jakprzygotować dobry kompost.

Głównym instrtunentem ograniczającym wielkość strumienia odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do unieszkodliwienia poprzez składowanie jest polityka
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finansowa państwa, w szczególności polityka opłat za składowanie na składowisku. Zgodnie z
KPGO, cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być tak wysoka, aby
promować inne rozwiązania alternatywne do składowania czyli maksymalny odzysk.

PUK Ciechanów, zarządzający składowiskiem w Woli Pawłowskiej jest także
ekonomicznie zainteresowany nie przyjmowaniem bioodpadów do deponowania w niecce
składowiska, gdyż skutkuje to poniesieniem za ich składowanie wyższych opłat za
korzystanie ze środowiska.

Na dzień 31.12.2006 r. r. na terenie gminy Opinogóra Górna były eksploatowane 3
mechaniczno—biologiczne oczyszczalnie ścieków, w tym 2 w in Opinogóra Górna i 1 w m.
Pomorze. W 2006 r. na terenie gminy wytworzono 22 Mg osadów ściekowych, które zostały
skierowane do odzysku. Docelowo planuje się skierowanie powstających osadów
ściekowych do kompostowania lub do produkcji paliwa alternatywnego.

Do czasu wybudowania w. instalacji tj. do 2008 r. osady będą kierowane do
nawożenia gruntów po ich wcześniejszym zwapnowaniu . Warunkiem wykorzystania osadów
ściekowych do kompostowania oraz wykorzystania w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład
chemiczny i mikrobiologiczny tj. nieprzekraczanie dopuszczalnych progów:
- zawartości metali ciężkich (ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu),
- zawartości jaj pasożytów,
w 1 mgikg suchej masy osadu przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie oraz do
rekultywacji gruntów na cele rolne, określonych w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 1 sieipnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

5. OCENA SPOSOBÓW | ŻRÓDEŁ FINANSOWANIA
ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘÓ

Tabela nr 5. Realizacja zadań określonych w harmonogramie przedsięwzięć w PGO

Termin realizacji %zaawansowania « .. . . Koszt . .. ZrodłaLp. Nazwa zadania Kdata zakonczenia
[WS zł]

realizacji na finansowaniainwestycji * ' dzień 31.12.2006
1. Tworzenie aktów prawa miejscowego:

Program Ochrony Srodowiska
2004Plan gospodarki odpadami
2004 12 100 Budżet gminny

Regulamin utrzymania czystości i "
,2004porządku

2 Przystąpienie . do . Celowego Uchwały R.G. z: ZaawansowanieKomunalnego Związku Gmin Regionu 30 06 3005 zależne od
Ciechanowskiego

28.02.200ó.
~—

organizacji
-

,)? 02 „3,00? progi amu przez"” ' "'" ' organ wiodący
3 Wdrożenie systemu zbiórki odpadów Osiągnięcie

komunalnych, zakładanego
Kampanieinformacyjno-edukacyjiie; 20% poziomu
Konkursy w szkołach; 2004—2005-2006 5 objęcia w 20061". Budżet gminny
Zebrania sołtysów; mieszkańców
Zebrania ze wszystkimi mieszkańcami; zorganizowana

zbiórka. . ., ,) . _ . .4 Zamknięcie (31.1..52004» ickul'tyowacja LOL-17.10.2005 40 100 Budżet gminnyEmmnego składowiska w Rembowku
5 Wdrożenie systemu selektywnej 2004-23 pkt zbiórki

zbiórki odpadów „w sąsiedztwie” ("14 2005-7 pkt zbiórki 34 100 Budzet gminny
zestawów na szkło i pcv) 2006-0

o | Bieżące likwidowanie miejsc 2004-2005-2006 0 100 Budżet gminny
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nielegalnego deponowania odpadów
Propagowanie lokalnego
kmposmwi'łm ”dpaduw 2004-2005-2005 7,5 ma Budzet gminnybodegradowalnych w *
kompostownikach.
Organizacja baz danych o odpadach:
(ewidencje:
ilości odpadów, umów na odbieranie
odpadów i opróżnianie zbiorników ZUM-20052006 - 100 Budzet gminny
bezodpływowych, zbiorników
bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków

| Monitorowanie wdrażania planu 2004-2005-2006 - IUU Budżet gminny

G.OCENA SYSTEMU MONITORINGU
Ustawa o odpadach jasno określa, że plan gDSpodarki odpadami powinien określać

opis jego systemu monitoringu oraz ocenę wdrażania zadań i celów.
Stałe monitorowanie planu ma na celu przede wszystkim usprawnienie zarządzanie

planem, a także pozwala na zdobycie rzetelnych informacji o jego bieżącej realizacji i opinii
zaawansowania realizacji. Odnosi się to zarówno do działań bieżących jak również
do aktualizacji zadań długookresowych.

Podstawą każdego systemu zarządzania jest posiadanie informacji. Dlatego
prawidłowe zarządzanie gminnym PGO, a tym samym gospodarką odpadami w gminie,
warunkuje posiadanie bieżącej, pełnej informacji o ilości odpadów mdwarzanej na terenie
gminy, zbieranej, kierowanej 'do odzysku oraz do unieszkodliwiania. Odnosi się to zarówno
do strumienia odpadów komunalnych jak też do odpadów wytwarzanych w sektorze
gospodarczym.

O ile wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pozwoliło na
prowadzenie szczegółowej ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych, do prowadzenia
której jest zobowiązany podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Opinogóra
Górna, o tyle trudno jest Gminie dotrzeć do strumienia odpadów przemysłowych
Wwarzanych w terenie objętym jej właściwością.

Dlatego Gmina musi w pełni wykorzystać wszystkie instrumenty prawne do
oddziaływania na przedsiębiorców prowadzących działalność w jej granicach
administracyjnych. Gromadzenie informacji przez Gminę odbywa się w równolegle na kilku
etapach:
Etap wydawania opinii i zezwoleń: .

w tym: wnikliwe analizowanie opiniowanych przez Wójta Gminy Opinogóra Górna:
- programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych,
- wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów przemysłowych,
- wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, powstających
zarówno w strumieniu odpadów komunalnych jak i przemysłowych.

dot. obszaru objętego Jego zarządem, i korzystanie w przypadkach nie jasnych lub
niezgodnych z prawem mozliwości negatywnego opiniowania kontrowersyjnych
wniosków:
— wydawanie decyzji z art. 34 ustawy o odpadach, nakazujących posiadaczowi

odpadów ich nstuiięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub
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magazynowania, wskazując sposób ich wykonania oraz sprawdzenie wykonania
obowiązków określonych w wydanej przez Wójta Gminy decyzji;

- szczegółowa analiza przekazywanych przez Starostę lub Wojewodę. kopii
informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi,
składanych przez wytwórców odpadów z terenu objętego właściwością Wójta
Gminy odpowiednio Staroście lub Wojewodzie,

- prowadzenie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy
oraz opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości
płynne na terenie gminy, w celu oceny rzetelności wykonywanych usług i
przestrzegania przepisów prawa oraz przestrzegania warunków posiadanych
zezwoleń,

- egzekwowanie od w. podmiotów terminowego przekazywania comiesięcznych
informacji o zawartych i rozwiązanych umowach na wykonywane przez nich
usługi;

prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości, w celu sprawdzenia przestrzegania
Regulaminu utrzymania czystości i porządku, w tym sprawdzenie wyposażenia
nieruchomości w odpowiednie urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych, a także czy zbieranie na terenie nieruchomości tych odpadów
odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,

— w celu przeciwdziałania powstawaniu miejsc nielegalnego deponowania odpadów
i nielegalnego kierowania do ziemi nieczystości płynnych, zorganizowanie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów;

- sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska w zakresie objętym swoją właściwością, szczególnie w zakresie
opiniowanych wniosków lub otrzymywanych kopii informacji,

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o odpadach oraz 2 par.] rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia ll grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych
dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, Wójt posiada dostęp do wojewódzkiej
bazy danych, prowadzonej przez Marszałka Województwa. Oznacza to, że Gmina może
otrzymywać cyklicznie (co roku) informacje pochodzące z bazy danych o odpadach
prowadzonej przez Marszałka, w zakresie odpadów wytwarzanych w terenie objętym jej
właściwością i sposobach postępowania z nimi. Dodatkowo, z uwagi na konieczność
wiązania się z założonych w KPGO poziomów selektywnej zbiórki odpadów, (obowiązek
Sporządzania sprawozdań z realizacji planu) należałoby zobowiązać firmy prowadzące odzysk
na terenie danej gminy do składania rocznej informacji o ilościach odpadów zebranych i
przekazanych do odzysku z danej gminy. Z braku obowiązku ustawowego składania takiej
informacji Wójtowi, należałoby rozważyć wprowadzenie takiego zapisu do prawa
miejscowego lub zobowiązanie prowadzącego firmę oddzielnym pismem [na etapie
opiniowania wniosku).

Jednocześnie, działając zgodnie z art.379 ust.l,2 i 3 ustawy prawo środowiska, Wójt
powinien upoważnić podległych mu pracowników Urzędu Gminy do przeprowadzania
kontroli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza, celem
przeprowadzenia bieżących kontroli sprawdzających.

Jeżeli w wyniku kontroli prowadzonej przez inspektorów Urzędu Gminy zostanie
stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub
podejrzenie, ze takie naruszenie mogło nastapic, zgodnie z ust.:S cytowanego art.379 Wójt
występuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o podjęcie odpowiednich
działań będących w jego kompetencji.



Dokonywanie na bieżąco kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność na terenie gminy, pozwoli inspektorom Urzędu Gminy Opinogóra Górna na
wgląd do ewidencji wytwarzanych odpadów przez kontrolowanego, a tym samym uzyskać
badz skorygować posiadane dane.

Wykorzystując wskaźniki monitorowania planu zamieszczone w KPGO należy na
bieżąco monitorować realizacje celów izadań dot.:

fir zadań zrealizowanych,
?- zadań niezrealizowanych lub tylko
TP częściowej ich realizacji ,

Ponadto należy udoskonalać metody realizacji planu oraz zakres merytoryczny zadań
poprzedzony oceną ich organizacyjnego - finansowego przygotowania.
Tabela nr 6. Wskaźniki monitorowania planu

Lp
'

Wskaźnik dot. gminy Opinogóra Górna Stan wyjściowy
2004r. - 29 kgf/Mir

l Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych i' ] mieszkańca :: rok 2005r. - 47 kg/Ma'r
2006r. - 66 [(g/Mir

..) Udział odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych brak danych” kierowanych na składowisko %
3 Stopień pokrycia mieszkańców selektywną zbiórka odpadów brak innych

0

. . . . . brak danych4 Ilosc zebranych selektywnie odpadow komunalnych biodegradowalnych
Mg/Mfrok

.. . . . brak danych5 Ilosc zebranych selektywnie-odpadow komunalnych wielkogabary towych
[Mgieok]

.. . . brak danych6 Ilosc zebranych selektywnie odpadow komunalnych budowlanych Mg/M/rok
, , + . , _ . , . brak danych? Ilosc zebranego selektywnie zuzytego sprzętu elektrycznego 1 elektronicznego

Mg/Ms'rok
, , , , . . . . brak danych8 Ilosc zebrany ch selektywnie odpadow komunalnych niebezpiecznych Mg/MKrok

9 Stopień odzysku odpadów komunalnych biodegradowalnych bral—([od/ajpych
[]

IO Stopień odzysku odpadów komunalnych wielkogabarytowch brak innych
D

i 1 Stopień odzysku odpadów komunalnych budowlanych brak nianych
D

12 Stopień odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych brak innych
0

2004 _ 0,66kg/Wr
szkło 2.005 — 3,43knr'r

Udział odzyskiwanyoh surowców wtórnych w calkowitym strumieniu 2006— 1,86 kn/fr13 odpadów komunalnych HIM.—0,22 knfr
pcy 2005 — 0,28knfr

2006 — 0,1?knf'r

Reasumuj ac, monitoring realizacji gminnego planu goSpodarki odpadami ma na celu
dopilnowanie, ”zeby wszystkie podmioty uczestniczące w systemie gospodarki odpadami
w gminie przestrzegały prawa, w tym prawa miejscowego, a podmioty zobowiązane prawem
do posiadania określonych zezwoleń by je posiadały i działa-ly zgodnie z warunkami w nich
olueślonych.
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Gmina realizując obowiązki ustawowe. powinna współdziałać ze wszystkimi
organami kontrolującymi zagadnienia mające związek z gospodarką odpadami na terenie
gminy, jak również sama, wykorzystując uprawnienia ustawowe, winna przeprowadzać
kontrole w przewidzianym prawem zakresie.

Brak możliwości wyliczenia wskaźników monitorujących realizację planu ilustruje
brak szczegółowych informacji składanych Wójtowi Gminy Opinogóra Górna o ilości
odpadów odbieranych przez PUK Ciechanów w latach 2004-2006 z terenu gminy Opinogóra
Górna, a w szczególności:

a masy zebranych w strumieniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
skierowanych na składowisko odpadów,

III masy zebranych w strumieniu odpadów komtmalnych ulegających biodegradacji nie
składowanych na składowisku odpadów i sposób postępowania z nimi,

a także masy zebranych:
El zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
1:1 odpadówzremontów,
1:1 odpadów wielkogabarytowych,
Cl odpadów niebezpiecznych.

Współpraca Gminy z innymi organami powinna także dotyczyć tworzenia
i prowadzenia systemu baz ewidencj onuj ących gospodarkę odpadami na terenie objętym jej
właściwością.
Sprawozdanie z realizacji gminnego PGO powinno obejmować :

— sprawozdanie z wykonanych zadań organizacyjnych i techniczno— technologicznych,
— zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,
- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Równolegle przebiegać powinno tworzenie systemu monitoringu zgodnie z ustawą
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Krajowy system monitoringu opakowań i
odpadów opakowaniowych, wprowadzony nowym ustawodawstwem obowiązującym od
2002 r., powinien zapewnić od roku 2003 dostęp:
' Ministrowi Środowiska do danych, które umożliwią sporządzenie krajowego raportu w

ujęciu formularzy Decyzji WKBS/WE oraz prowadzenie kontroli realizacji zadan i
wprowadzanie działań korygujących w przypadku (np. instrumentów finansowych lub
organizacyjno-prawnych),

' Marszałkowi Mazowieckiemu do danych, które umożliwią sporządzenie wojewódzkich
planów gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz raportu wojewódzkiego
i sprawozdania rocznego,

" społeczeństwu i zainteresowanym jednostkom do informacji na krajowych poziomach
odzysku, recyklingu itp.

Obowiązki sprawozdawcze dotyczą producentów, importerów i eksporterów opakowań
oraz wyrobów, a także organów administracji publicznej1 Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Zasobów Wodnych Gminny Plan gospodarki odpadami dla gminy Opinogóra
Górna, który jest procesem wieloetapowym1 w związku z tym będzie cyklicznie ponawiany.
Plan pierwszej „edycji” z uwagi na obiektywnie małą szczegółowość dostępnych danych
przywiązuje największą uwagę do podstawowych elementów procesu planowania.

Samorząd gminny odpowiada za wdrożenie systemu gospodarki odpadami zawartym w
planie i za monitorowanie realizacji planu, co powitmo umożliwić ocenę prawidłowości i
efektywności działań oraz na szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami wymaga od gminy zbierania i
ewidencjonowania danych dotyczących ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów na
poszczególnych etapach systemu oraz instalacji do ich odzysku i unieszkodliwiania. Urząd

30



miny załmży talią bazę danych. będzie ją proxa-fadzić w sposób ciągły i na bieżąco
alcztualizowa-l.
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Na podstawie art- 20 ust. 1. art. 2.2 ust. l i ust. ?.: art. 5 ustali-ty z dnia ”3 lutego 1995

roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz- U. Nr 16 poz- 78 ze zm.) oraz art. 104. 106
i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z
2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm-) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Opinogóra Górna

postanawiam

1. Zobowiązać Vliójta Gminy Opinogóra Górna do rekultywacji gruntów oznaczonych
symbolem użytku gruntowego „,N” w działce Nr 26 o powierzchni 0,8288 ha położonej
we wsi Rembówko gm. Opinogóra Górna, na której usytuowane jest sldadowisko
odpadów komunalnych.
2. Określić kierunek rekultywacji i zagospodarowania wfw gruntów - zadrzewienia
śródpolne.
3. Określić termin mrkonania rekultywacji przedmiotowych gruntów —-— 31.12.2004 r.
4. Określić termin ostatecznego zagospodarowania terenu — 30.06.2005 r
5. Zobowiązać Wójta—. Gminy Opinogóra Górna do zawiadomienia Starosty
Ciechanowskiego o wykonaniu poszczególnych etapów prac rekultywacyjnych, celem
ich protokólarnego odbioru; stanowiącego przyszłą podstawę do uznania rekultywacji i
zagospodarowania za zakończone.

UZASADNIENIE

Do Starosty Ciechanowskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Opinogóra Górna 0
”wydanie decyzji określającej kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów składowiska
Odpadów komunalnych.. usytuowanego na działce nr 26 o pow. 0.8288 ha we wsi Rembówko
8131. Opinogóra Górna.

W związku ze złożonym wmoskiem Starosta Ciechanowski wystąpił do Wójta Gminy
Opinogóra Górna o wydanie opinii dotyczącej zakresu.. terminu i kierunku rekultywacji
gruntów przedmiotowej działki.

. W dotychczasowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzeimego gminy
0Plnogóra Górna zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr 5571/8192 z dnia 23 marca 1992
1” działka położona była na terenie oznaczonym symbolem ._.lNUE” tj. jako wysypisko śmieci.
'W, Studium nwamnkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opinogóra
GUN-la uchwalonym uchwałą Nr 3064/99 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia
1999 r działka nr 26 została zlokalizowana w strefie „R” tj. strefa rolnicza.

. Rekultywacja i zagospodarowanie w kierunku zadrzewień śródpolnych. jako elementu
I'Dlmczęj przestrzeni produkcyjnej. jest zgodne z wfw dokumentem określającym kierunki
zagf—mpodarowania tej części gminy Opinogóra.

Decyzją Starosty Ciechanowskiego Nr R08.I.T645f3/2003 z dnia 30.12.2003 r
Składtitnisko odpadów ma zostać zamknięte do dnia 31 grudnia 2004 r.

Zgodnie z arti-0 ust.] ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i
0 osoba potsrodująca utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów, jest

zobowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.

lEŚnFC
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Reknltywyacja ma na celu nadanie lub przywrócenie gruntem zdegradowanym i
zdewastowanynt wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie
rzeźby terenu.. poprawienie własności fizycznych i chemicznych.. uregulowanie stosunków
wodnyeln odtworzenie gleb„ umocnienie sirarp oraz odbudowanie lub zbudowanie
niezbednych dróg. W tym przypadloi chodzi głównie o nadanie wartosci uzi-nlrovwch
zdewastowanym gruntom.

Zagospodarowanie gruntów w myśl wfw ustaw;-' — jest to rolnicze lesne lub inne
użytkowanie gruntów zrekultywowanyoh.

Złożony wniosek dotyczy rekuitywacji gruntów w działce. nr 26 położonej we wsi
Rembówko gm. Opinogóra Górna- Łączna powierzchnia gruntów przewidzianych do
relwmltywacji nwnosi 0,8288 ha.

Rekultywacja ma być zakończona do dnia 31 grudnia 2004 roku. Zagospodarowanie
terenu po przeprowadzeniu prac zienmych, poprzez odpowiednie, określone dokumentacją
wprowadzenieroślim krzewów i drzew — do dnia 30 czem-tea 2005 roku.

Biorąc pod uwage charakterystykę terenu i możliwości jego Mikorzystania po
wykonaniu zabiegów rekultywacji i zagospodarowania wysypiska ustalono, zgodnie z
propozycją Wójta Gminy Opinogóra. kierunek relmltywacji — zadrzewienia śródpolne.

Zgodnie z art.22 ust-] pln 4 o uznaniu rekultywacji za zakończona starosta orzeka
odrębna decyzją. stanowiącą potwierdzenie wykonania obowiązku rekultywacji i
zagoSpodarowanią określonych decyzją niniejszą.

Wobec powyższego należało postanowić: jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego ~"w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Ciechanowskiego
w terminie 14 dni, od daty otrzymania.
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Otrzymują:
]. Wlójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Krasińskiego 4. 06-406 Opinogóra

Do 1wiadomości:
1 .Na
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Na podstawie art. 20 ust. l. 3 i 4, art. 22 ust. 1 pkt 4. art 22 ust. 2 pkt 3. art. 5 ustawyz dnia 3 lutego l995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r Nr 121 poz.1266 ze zm.) oraz art. 106 i lt”)? ustawy z dnia ”14 czerwca 1960 roku ustawy KodeksPostępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1t ze zm.) po rozpatrzeniuwniosku Ttli-”'t'ijt.a Gn'tiny Opinogóra Górna

postanawiam

uznać rekultywację gruntów składowiska odpadów komunalnych na działce Nr 26 o
powrerzchni 0,8289 ha położonej we wsi Rembówko gni. Opinogóra Górna — za
zakończoną.

UZASADNIENIE

Do Starosty Ciechanowskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Opinogóra Górna w
sprawie uznania rekultywacji i zagospodarowania terenu na działce Nr łó o powierzchni
0.8287 ha położonej w Rembówktt gm.. Opinogóra Górna. za zakonczone.

Zgodnie z art. 32 ust. i pkt 4 i art. 22 ust. E' pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr ló poz. 78 ze zm.) wydanie decyzji
o uznaniu rekultywacji gruntów-' za zakończoną następuje po zasięgnięciu opinii Wójta
Gminy.
W zwiazku z powyższym tut. Starosta przystąpił do Wójta Gminy Opinogóra Górna o wydanie
przedmiotowej opinii. Wykonanie rekultjna-racji pozytywnie zaopiniował Wójt Gminy
Opinogóra Górna opinią z dnia 14.07.2005r.

Zgodnie z art. 4 pln ”18 cyt. ustawy. przez rekultywację gruntów rozumie się nadanie
lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub
przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby-' terenu. poprawienie wartości
fizycznych i chemicznych. urególowanie stosunków wodnych- odtworzenie gleb. umocnienie
skarp oraz odtworzenie lub zbudowanie niezbednych dróg. Przez” utratę lub ograniczenie
wartości użytkowej gruntów. zgodnie z art. 4 "pkt 15 cyt. ustania-=. rozumie się całkowity zanik
albo zmniejszenie zdolności produkcyjnej gruntów.

Prace rekultywa cyjne prowadzone były w oparciu o opracowaną przez mgr Zbigniewa
Ulmana dokumentacje techniczną rekultywacji gruntów składowiska odpadów komunalnych
z docelowym zagoSpodarowaniern w kierunku zadrzewień śródpolnych. Zakres prac
rekultywacji-jinych- w dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, do
przywrócenia przydatności użytkowej gruntów określony został poprzez wykonanie:
niwelacja powierzchni wysypiska. nawiezienie i wyrównanie ziemi. przygotowanie i
zadrzewienie terenu.
Prace te zostały wykonane._._ co znajduje odzwierciedlenie w protokole oględzin
zrekultyna-owanego terenu.

W wynilor oględzin terenowych mających na celu odbiór zrekultywowaneg'o terenu..
przy udziale: przedstawicieli Urzędu Gminy Opinogóra Górna oraz Starosty



Ciechanowskiego sin-"ietdzono iz 1eIulttnac1a oraz ZEIULJS]JDCI.:1IO'.' anie [g'nzedmjotgtarąch
uronić-nt z.._'.stai'.' 1-'.-j.'I.o111.'11'1t-' zgodnie z dolu-niteinacja 1eI.'uIt_'.'11. ...'...

Pan E'. I:ignien I.:'Intan auror d.:1I::.11111e11taci.i ieltuitv'...acji. '.'. opinii dott'czącej z....odnosci
WFIŁUHBIHE "'::ICUIIl_”.wacii i zagosjiiodat .'..a't... _'.iontoi'. ..II--:1..1'..-....-... odpadot'. komunalny.-wei
uznal. iż prace ZGSIEii". '. _'.-"'.l 1211121116: Eilat-Iltis”: Et: '.I-iorządzun doimntentacją

'.'. dni.. C'."- L..-' I..-nf. 1".I'1zoi.'.1e.-I'.. Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska dokonał
kontroli 1'eloiitj.-'1'.-'.1cji_ I.:.tora 1-.'3.-'I.azaia iz nastapiły liczne ubytki w przyjętych juz wczesniej
nasadzeniach drzew i krzewow-

Pan Zbigniew Ulman w opini z d11iaUQ'_zi_1.-151' dotczącei zakonczenia prac
rekultywact'jnyclt potwierdził iż z powodu panującej suszą-' czę...-.a nasadzeńdrzew i krzewów
uległa zniszczeniu. Konieczne jest ]JI'ZBIJI'C'H'xadlE-IIIE przez l..iII.a lat okresowych przeglądow
az do uzupełnienia brakow w nasadzeniach i osiągnięcia stanu pelnego zadrzewienia i
zadarnienia przewidzianego w dokumentacji.

Mając p_oi'..'3..'zsze na uwadze.. nalezalo uznac rel.;uit _'.-'1-'.'ację pi'zeditiiotow-'_'.'cli gruntów za
zakończona., Jednoczesnie Starosta Ciechanowski zobowiazuje na... Gmin.-' Opinogóra
Gorna do .Iol.oitj.-".1-'a11ia okt'esow_'c11 przeglądów-' nasadzeń oraz ich uzupełniania.

Wobec ])ow-'j,'z'szego należało orzec jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo '.'..11iesie11ia edia-O'łania do Samorządowego

Kolegium Odta'ołai'rczego w Ciechanowie za posrednictwem Starosty." Ciechanowskiego
w terminie 14 dni. od daty otrzymania.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Opinogóra Gonta

06-405 Opinogóra Gonia
Do wiadontos'm:
]. Wydzial Rozwoju Gospodarczego. Rolnictwa

i Ochrony. Środowiska Starostwa Powiatowego
”11." Ciechanowie

2. Ma
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Uchwała Nr XVII/90/2004
Rady Gminy Opinogóra Górna| z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie: uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.]S ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
|

gminnym ( Dz.U.z 200] r. Nr 142. poz. 159] z późn.zm.) w związku z art.17 i 18 ust.]i 2ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627z późn.zm. ) Rada Gminy Opinogóra Górna:

51

Uchwala gminny program ochrony środowiska w brzmieniu załącznika do uchwały.
"1. 52

Zobowiązuje się Wójta Gminy do sporządzania i składania Radzio Gminy co dwa lata rapoiTuz 1wrył-miranda programu, o którym mowa w 5 1 uchwały.

53

Odpowiedzialnyiii za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

54

.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Pi'zci-if'oa'mcaggw. Rodi-› Gum-ry| .. _y
|f ..IIIJA '-—" „",-"l "II;Jan Goadagar—yski
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Uchwała Nr XIX197/2-004
Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 23 września 200412

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/90/2004 Rady Gminy Opinogóra Górna 3 dnia27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu ochronyśrodowiska

Na podstawie art. 18 nati ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo OchronyŚrodowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 ze zm.), art. 14 ust. 13,5 i 6 ustawy z dnia 3? kwietnia2001 roku o odpadach (Dz.U.nr 62,poz.628 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

15.1

W uchwale Nn XVIUQOZEOOf-l Rady Gminy Opinogóra Gómazdnia27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu ocinony środowiska 55 ]otrzymuje brzmienie: "
„ Uchwala się gminny program ochrony środowiska w brzmieniu załącznika Nr ] i 2 douchwały”.

f-G-"J 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

,...53

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Freee-«'od;trasie;/torii!

Gminy
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WYKAZ

4.21.1441, 1.14.v 1 11.

Sołectw w Gminie Opinogóra Górna
| Lp. Sołectwo ] Powierzchnia [ha] i Liczba mieszkańców |__1. Baoao 264,36 1 91L2. Bogucin I 245,28 [ 1153. Chrzanowo

?]4. Chrzanówok 478'61
i; 1765. _Czomioo ”___ 491,03 1 1.59. _

Diu oi-ka '6'
wsiogDiLŁEłęka, Klo111'1wo,Trętowo 60932 253?. Dzbonio 393,62 1663. Elżbiecin 275.59 139 _

9. ] Gożdaio 139,36 4610. Janowięta 263,71 5911. Kąty 292,15 9812. Kobylino 423.97 130 _13. Koiaozków 882,71 496
]|_14. Kołaki Budzyno 313,22 10815. Kołaki Kwasy 421,37 90__16. Kolannań __ 322,80 1 1 1l ?. Łaguny

654,61 16318. Łęki - 283,16 12?19. Opinogóra como 364,31 1 606 T20. Opinogóra Doina 434,94 i 230 _|21. Opinogóra Kolonia 108,50 5322. Pajewo KIÓiE 200,74 5623. Pałuki 519,87 27024. Pokojowo 304,44 56 __"25. Pon-1131213 624,32 219 _26. Przdojowo 11151o:13'1'zod14'ojawo,
5 54599 3 96Jałowo Wies

27. Przytoka 138,72 4528. Patory 99,50 54

F9.
Rabie-2. 219,18 10830. Rombowo 326,04 |I 1631 31. Rombowko 330,25 105I 32. Sosnowo 255.13 52 _53. Wladyslawowo 524,09 297_34. Wilkowo 193,15 4235. Wiorzbowo 701,78 250 _36. Wola Wierzbowska 415,80 17337. Wólka Łanięoka 200,56 50

%
aiużo imbra. ki38'

55115: 21111121: lliigI'Zyki, Niomiorayoo 349154 75
39. Zygnmntowo 282,08 262 7|' 1142113111 13903,75 6156 iStan na 31 . 12200611
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Podmioty gospodarcze w gminie Opinogóra Górna
Walczak Sławomir — 6189 — Dzbonie — Usługi transportowe
Moraczyriski Mirosław — 8f89 — Wola Wierzbowska —— Usługi transportowe
Gołat Barbara — 30/89 — Chrzanowo — Krawiecnyo lekkie dzieciece
Kołakowski Bogdan — 33/89 — Wola Wierzbowska — Usługi ślusarsko kowalskie oraz
handel paszami i dodatkami paszowymi
Kucharska Bożena - 49!90 — Pomorze — Usługi transportowe
Borowy Jacek — soso — Kołaczków "25 — Gabinet weterynaryjny — 85.202
Działalność weterynaryjna
Butryn Stanisław -— 63/90 — Rąbież — Usługi transportowe i handel obwoźny art.
Spożywczymi poch. krajowego i zagranicznego, art. rolnymi i surowcami wtórnymi
Czarnecki Jan -— 70/90 — Władysławowo — Handel obwoźny
Skowroński Tadeusz —— 72290 — Kołaczkćw — Handel obwoźny — sprzedaż artykułów
spożywczych
Człapski Krzysztof — 81/90 —- Ciechanów _ Sklep z art. ogólno-spożywczymi
pochodzenia krajowego i zagranicznego w branżach: owoce, warzywa, napoje,
wyroby tytoniowe, mrożonki, lody
Olewniczak Lech — 85/90 — Łęki — Działalność handlowa w zakresie pieczarkarstwa,
warzyw i owoców

. Chrzanowski Jan — 9291 — Bacze -— Handel hurtowy: art. przemysłowe, rolne, węgiel,
nawozy sztuczne, surowce wtórne, usługi transportowe
Sosnowski Stanislawa— 14191 — Wilkowo 3 — „Rolpea” — 60.243 Transport drogowy
towarów pojazdami uniwersalnymi, 51.112 Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą płodów r'ólnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu
włókienniczego i półproduktów, 51.122 Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 51.212 Sprzedaż
hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt, 60.24.A Transport drogowy towarów
pojazdami specjalizowany-mi, 52.633 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona
poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana, 51.512 Sprzedaż hurtowa
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
Frąckiewicz Lucyna — 12/91 - Dzbonie — Sklep — 52.112 Sprzedaż detaliczna w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, 52.633 sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią
sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
Milewski Krzysztof — 35191 -— Ciechanów — Przedsiebiorstwo prywatne „MILMEX”
Kozłowski Tomasz — 41291 — Opinogóra Dolna — Handel obwoźny i usługi budowlane
Kondzia Piotr —— 58191 — Wola Wierzbowska — Zakład produkcyjno — usługowy
stolarstwo
Miłek Waldemar — 6/92 — Opinogóra Górna ul. Mickiewicza 136 ~— Usługi
elektryczne, instalatorstwo, konserwacja
Nałęcz Andrzej — 8192 _ Pokojewo 15 — PHU „ANTRANS” — 51.212 Sprzedaż
hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt, 60.24.A Transport drogowy towarów
pojazdami specjalizowanymi, 51.112 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą
płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i
półproduktów, 51.533 Sprzedaż hurtowa materia-lów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, 52.485 Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w
its-'yspecjalizowanych sklepach gdzie indziej niesklasyfikowana, 60.243 Transport
drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 63.12.C Magazynowanie i
przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, 01.41.91 Działalność
usługowa związana z uprawami rolnymi.
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.... . Jezierski Lech — 9/92 -— Sosnowe — Usługi transportowe. Handel hurtowy art. rolno '—
spożywczymi, przemysłowymi, ogrodniczymi, węglem, nawozami sztucznymi,środkami ochrony roślin

2 .Czarnecki Sławomir - 16/92 _ Koterrnari 20 — Usługi tranSportowe — 60.243Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 60.24.91 Transport drogowytowarów pojazdami specjalizowanymi
. Zygnerski Grzegorz — 18/92 -— Bogucin l — „Usługi transportowe” — 60.243 Transportdrogowy towa-„rów pojazdami uniwersalnymi, 52.ó33 Sprzedaż detaliczna pozostałaprowadzona poza siecią sklepowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

J. Ordak Franciszek — 20/92 — Wola Wierzbowska — Pośrednictwo reklamy eksport —import zagraniczny
Kręcisz Jolanta — 26/92 —— Zygmuntowo 5 — Sklep wielobranżowy „Jowix” — 52.112Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,napojów i wyrobów tytoniowych, 52.252 Sprzedaż detaliczna napojów i wyrobówtytoniowych, 52.252 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepowa,Dobrzeniecki Adam —- 35/92 —— Regimin — Usługi radiowo — telewizyjne
Miszkurka Franciszek —- 37/92 + Pomorze 53 — „Usługi ślusarskie” — 28.402 Kucie,prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków, 28.512 Obróbkametali i nakładanie powłok na metale, 28.522 Obróbka mechaniczna elementówmetalowych, 28.622 Produkcja narzedzi, 29.323 Działalność usługowa w zakresieinstalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych, 28.11.CDziałalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, 28.122Produkcja metalowych ”elementów stolarki budowlanej.
Olszewski Adam —— 38/92 — Łaguny — Usługi transportowe i handel, przewózmateriałów budowlanych, węgla, handel płodami rolnymi i transportmiędzynarodowy, import —— eksport, handel samochodowy, wypożyczenia sprzetusamochodowego '
Orłowski Jarosław Tomasz —- 41/92 — Niemierzyce 14 —- 60.24.A Transport drogowytowarów pojazdami specj alizowanymi
Szwarczewski Andrzej —- 10/93 -— Dhigołeka — Handel obwoźny art. spożywczymi iprzemysłowymi
Gąsiewski Ryszard P.H.U. „Trans-R01” — 15/93 — Czernice 2 — 60.24.15; Transportdrogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, 51.212 Sprzedaż hurtowa zboża,nasion i pasz dla zwierząt, 52.486 Sprzedaż detaliczna artykułów nieżyoamościowych,w wyspecjalizowanych sklepach, - gdzie indziej niesklasyfikowana, Ol.4l.ADziałalność usługowa związana z nprawami rolnymi, 51.112 Działalność agentówzajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dlaprzemysłu włókienniczego i półproduktów
Zając Tadeusz Marian — 27/93 — Pomorze 35 — Handel obwoźny — art. pochodzeniakrajowego i zagranicznego, spożywcze, napoje, warzywa, owoce, papierosy, art.przemysłowe do produkcji rolnej
Dworzyńska Monika — 28/93 — Opinogóra Górna ul. Norwida 1 — Sklepogóhiospoz'ywczy „DAM” — 52.112 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.21. Sprzedażdetaliczna owoców i warzyw, 52.222 Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,52.232 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków, 52.242 Sprzedażdetaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych, 52.27.A Sprzedażdetaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach, 52.273Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych pozostała w
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40.
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wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana, 52.252 Sprzedażdetaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 52.332 Sprzedaż detalicznakosmetyków i artykułów toaletowych, 52.412 Sprzedaż detaliczna wyrobówwłókienniczych, 52.42 Z Sprzedaż detaliczna odzieży, 52.442 Sprzedaż detalicznamebli, sprzetu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 52.473 Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych, 60.243Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 55.303 Placówkigastronomiczne pozostałe. 51.332 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich,jaj, olejów i tłuszczów jadalnych. 52.633 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzonapoza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyńkowana.
. Szarlak Jacek — 1/94 — Pomorze 25h — 51.212 Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i paszdla zwierząt, 52.48.F sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, 52.486Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyśpecjalizowanych sklepachgdzie indziej niesklasyfikowana, 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawamirolnymi, 50.502 Sprzedaż detaliczna paliw, 51.112 Działalność agentówzajmujących się Sprzedażą płodów rolnych, żywych mierząt, surowców dlaprzemysłu włókienniczego i półproduktów, 51.122 Działalność agentów zajmującychsie; sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 52.633 Sprzedażdetaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziejniesklasyfikowana, 52.122 sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanychsklepach

.Nawrocki Jacek ~*20/94 — Opinogóra Górna ul. Konwerskiego 1 — 50.20.14.Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

.Ogrodzinska Grażyna '-—› 22/94 — Kołaczków — Sklep wielobranżowy — 52.112Sprzedaż detaliczna w niewspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,napojów i wyrobów tytoniowych. 52.252 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowychi bezalkoholowych. 52.633 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza sieciąsklepową gdzie indziej niesklasyfikowana. 64.123 Działalność pocztowa..Chojnacka Danuta —- 23/94 — Pałuki —— Sklep wielobranżowy — 52.112 Sprzedażdetaliczna w niewyspecjalizcwanych sklepach z przewagą żywności, napojów iwyrobów tytoniowych, 52.252 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych ibezalkoholowych
.Nowotka Marek — 27/94 — Bogucin — Zajecia rytmiczne. Ogólne prowadzeniedziałalności muzycznej
.Karzak Marek — 8/95 — Zygmuntowo 43 —— Handel obwoźny art. przemysłowo —Spożywczymi '
Pawłowska Ewa — 12/95 - Władysławowo ul. Krasinskiego 3”? — Sklepwielobranżowy — 52.112 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach zprzewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
Kaczmarczyk Stanisław — 15/95 —- Zygmuntowo - „EL STAL MEBEL” ZakładŚlusarsko — Stolarski — 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowaniakonstrukcji metalowych, 28.1 LA Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, zwyłączeniem działalności usługowej, 28.113 Produkcja konstrukcji metalowych zwyłączeniem działalności usługowej, 28.122 Produkcja metalowych elementówstolarki budowlanej, 28.522 Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 28.753Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 45.222 Wykonywaniekonstrukcji i pokryć dachowych, 52.633 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzonapoza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyiikowana
Pingielska Katarzyna — 22/95 ——- Pomorze 5 — Sklep wielobranżowy — 52.112Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizotyanych sklepach z przewagą żywności,
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45.

46.

47.

48.

49.

napojów i wyrobów tytoniowych, 52.252 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowychi bezalkoholowych
. Milewski Ryszard — 23%95 —- Zygmuntowo — „Strzeleci” Produkcja BudowlanoMontażowa — 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych zewznoszeniem budynków. 45.112 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,roboty zienme. 45.21.61 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu iwznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych. 45.222Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 45.25D Wykonywanie robótbudowlanych murarskich. 45.322 Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.45.412 Tynkowanie. 45.422 Zakładanie stolarki budowlanej. 45.43.14.Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. 45.44.A Malowanie. 45.342Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 45.31.A Wykonywanie instalacji”elektrycznych budynków i budowli. 45.333 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 45.33.A Wykonywane instalacji centralnego ogrzewania iwentylacyjnych.

. Szarlak Zenon — 34/95 ~— Pomorze 25A — „Usługi mechaniczne” — 29.323 Działalnośćusługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych ileśnych, 28.512 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 50.20AKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 29.32.A Prcdukcja pozostałychmaszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyłączeniem dzialalności usługowejFilipowicz Małgorzata —- 38295 -— Wilkowo 12 — Usługi kulinarne i wszelkie usługirolnicze _*Olszewski Andrzej — 45/95 — Opinogóra Dolna 24 —— Handel art. goSpodarczyrni,chemicznymi i kosmetykami
Maciejewski Cezary —— 46/95 — Dzbonie — 60.24.A Transport drogowy towarówpojazdami specjalizowanymi, 52.112 Sprzedaż detaliczna w niewySpecjalizowanychsklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 51.212 Sprzedażhurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt, 52.252 Sprzedaż detaliczna napojówalkoholowych i bezalkoholowych, 51.122 Działalność agentów zajmujących sięsprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 52.48.G Spl'ZBdażdetaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzieindziej mesklasyfikowana
Dworzyński Adam -— 2/96 — Chrzanówek 50 -— Usługi elektryczne ~rernontowo-budowlane Sklep ogólnospożywcze - przemysłowy — 45.31.23 Wykonywanieinstalacji elektrycznych budynków i budowli, 45.31.B Wykonywanie instalacjielektrycznych sygnalizacyjnych, 45.31.D Wykonywanie pozostalych instalacjielektrycznych, 45.112 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniembudynków, 45.222 Wykonywane konstrukcji i pokryć dachowych, 45.342Wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych, 45.412 Tynkowanie, 45.44.AMalowanie, 52.112 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach zprzewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.252 Sprzedaż detalicznanapojów alkoholowych i bezalkoholowych, 51.532 Sprzedaż hurtowa elektrycznychartykułów goSpodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
Żmuda Beata — 5/96 — Chrzanówek 37 — „Zakład fryzjerski” — 93.022 Fryzjerstwo ipozostałe zabiegi kosmetyczne -
Niedziałkowski Tadeusz — 1/96 — Bacze 30 — 01.422 Działalność usługowa związanaz chowem i hodowlą zwierząt z wyłączeniem działalności weterynaryjnej.Wierzbicki Kazimierz — 13596 — Koterman 21 — Firma Usługowo —- Handlowa„,Kamil” — 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, 52.112
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Sprzedaż detaliczna w niewySpecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,napojów i wyrobów tytoniowych, 51.112 Działamość agentów zajmujących sięsprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłuwłókienniczego i półproduktów, 60.24.C Wynajem S&IIIDChDÓÓW CiĘŻHTUWYCh Zkierowcą, 93.022 Pryzj erstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
.Purzycki Mariusz — 25/96 - Władysławowo ul. E. Krasińskiego 35 — 60.24.91Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, 52.633 Sprzedażdetaliczna pozostała prowadzoia poza siecią sklepową gdzie indziejniesklasyfikowana, 60.243 TranSport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymiGostkowski Paweł — 31/96 — Dzbonie 43 — Firma Handlowo — Usługowa„RQLMASZ'” — 50.502 Sprzedaż detaliczna paliw, 50.103 Sprzedaż detalicznapojazdów samochodowch, 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami'specjalizowanymi,51.142 Działalność agentów zajmujących się Sprzedażą maszyn,urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.

. Krupiński Mirosław — 32/96 — Tretowo 1 -— „Artex” — Export — import, handel art.wielobranżowy/mi, samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników siodłowych irolniczych, przyczep i naczep, maszyn, sprzetu rolniczego i budowlanego oraz częścido samochodów, przyczep i naczep. Usługi transportowe krajowe i zagraniczne do 1,5t. Punkt sprzedaży —— detaliczna sprzedaż oleju napędowego i opałowego orazproduktów rafineryjnych
Machaj Zbigniew — 38/96 — Elżbiecin — Handel obwoźny art. spożywczymi, owoce,warzywa — pochodząnia kraj owego i zagranicznego
Noyszewska Ewa — 41/97 —- Opinogóra Górna ul. Krasińskiego 2/2 - IndywidualnaSpecjalistyczna Praktyka Stomatologiczna — 85.132 Praktyka stomatologicznaMartynowycz Izabela — 49/97 — Opinogóra Dolna 22 — 52.633 Sprzedaż detalicznapozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana
Różalski Ireneusz — 53/97 — Opinogóra Górna ul. Z. Krasińskiego ?. — NiepublicznyZakład Opieki Zdrowotnej „IIŁOMED” — 85.122 Praktyka lekarskaRosołek Mariusz — 72/97 «— Chrzanowo 10 -— „Usługi Stolarskie” — 36.14.A Produkcjamebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej
Pokropski Jacek - 74/98 — Wierzbowa 46 — „Usługi transportowe —64.12.ADziałalność kurierska
Pruchniak Jarosław Robert — 79/98 — Opinogóra Górna ul. Konwerskicgo 4F — FirmaBudowlana „PRUCI-INLĄK” — 74.20.A Działalność w zakresie projektowaniabudowlanego, urbanistycznego, technologicznego. 45.21.A Wykonywanie robótogóhiobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
Rydzewski Piotr Paweł — 82/98 — Kołaczków 95 — „Usługi budowlane” —- 45 .21.AWykonywane robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,45 .21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszeniabudynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 45.222 Wykonywaniekonstrukcji i pokryć dachowych, 45.25.A Stawianie rusztowań, 45.253 Robotyzwiązane z fundamentowaniem, 45.25.D Wykonywanie robót budowlanychmurarskich, 45.322 Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, 45.412Tynkowanie, 45 .422 Zakładanie stolarki budowlanej, 45 .43.A Posadzkarstwo;tapetowanie i oblicowywanie ścian, 45.44.A Malowanie, 45.452 Wykonywaniepozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 52.633 Sprzedaż detalicznapozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana.

. Dębska Edyta — 84/98 — Przedwoj ewo 56F/4 — „Handel obwoźny” — 52.633 Sprzedażdetaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziejniesklasyfikowana
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Wawrzeniec Leszek Adam —— 82298 — Dzbonie 17a ——Przedsiebiorstwo Produkcyjno —
Handlowo — Usługowe ~— 29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych, 29.32.A Produkcja pozostalych
maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyłączeniem działalności usługowej, 50.20.A
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 28.113 Produkcja konstrukcji
metalowych z wyłączeniem działalności usługowej, 28.113 Działalność usługowa w
zakresie instalowania konstrukcji metalowych, 28.122 Produkcja metalowych
elementów stolarki budowlanej, 28,512 Obróbka metali i nakładanie powłok na
metale, 28.522 Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 28.632 Produkcja
Zamków i zawiasów, 51.572 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 52.485 Sprzedaż
detaliczna artykulów nieżywnościowych w wyśpecjalizowanych sklepach gdzie
indziej niesklasyfikowana
Głażewski Wiesław — 114/99 -— Łęki 7 — „SKUP I SPRZEDAŻ ZWIERZĄT” —
51 .232 Sprzedaż hurtowa żywych zwierzat
Podgrudny Krzysztof — 130/99 ~— Opinogóra Górna u1. Konwerskiego 13 — 45.25.13
Wykonywanie robót budowlanych murarskich, 45.412 Tynkowanie, 45.21.A
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45 .253 Roboty zwiazane z fundarnentowaniem, 45.25.A Stawianie rusztowań,
45.112 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, 45.43.A
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 45.44.A Malowanie, 45.322
Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
Kucharski Roman — 137/99 — Chrzanówek 5 - „KONTRANS” — 60.24.A Transport
drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi. 52.633 Sprzedaż detaliczna
pozostała prowadzona poza siecia, sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana. 51.512
Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych.
Gożdziewska Bożena — 138/99 — Tretowe Pełzy 1 — Sklep wielobranżowy —— 52.112
Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych, 52.252 Sprzedaż detaliczna napojów a1koholowych
i bezalkoholowych, 92.342 Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej
niesklasyflkowana
Zaj ac Marek — 140f99 — Przedwojewo 33 — „Handel i Usługi Transportowe” — 60.24.A
Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
Podlaski Wiesław —— 1f2000 — Przedwojewo 8 — 60.243 Towarowy transport drogowy
pojazdami uniwersalnymi
Dunikowski Grzegorz — 10/2000 — Kołaczków 263 — Uslugi murarskie — 45.213.
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45.253 Roboty zwiazane z fundamentowaniem, 45 25.14. Stawianie rusztowań
Wiśniewski Radosław — 12/2000 —— Władysławowo - Usługi budowlane
Baranowska Wioletta — 13/2000 — Kołaczków 69 — Firma Handlowo — Transportowa
„Multitrans” — 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanyrni,
50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych
Krypiak Mirosław — 14/2000 — Opinogóra Dolna 31 — „REMTBUD” — 45.21.21
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45.253 Roboty związane z fundamentowaniem
Młodzianowski Andrzej —- 22/2000 — Sosnowe 3A — Przedsiębiorstwo Handlowo ~—
Usługowe Raport — Import „Wulkan” — 50.103 Sprzedaż detaliczna pojazdów
samochodowych, 52.62A Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na
straganach i targowiskach, 60.243 Transport drogowy towarów pojazdami
uniwersalnymi, 64.12.55. Działalność kurierska, 50.203 Konserwacja i naprawa
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pojazdów samochodowych, 51.142 Działalność agentów zajmujących sie sprzedaż-a,
maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

.Kaliszewski Mariusz — 2522000 — Władysławowo ul. E. Krasińskiego 3 — „Pijalnia
piwa” -— 55.303 Placówki gastronomiczne pozostałe, 52.112 Sprzedaż detaliczna w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i 1wyrobów
tytoniowych, 52.332 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,
52.252 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

. Dłużniewski Zbigniew —— 312.000 — Ciechanów ul. Pułtuska 130 — „Usługi — Myjnia
samochodowa” —- 50.20.13 Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa
związana z pojazdami samochodowymi

. Chmielewska Maria —- 32/2000 — Przedwoj ewo 56C —- Biuro Pośrednictwa Finansowo
—.Kredytowego „Maria” — 65.232 Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane

.Kubiński Zbigniew — 39/2000 — Chrzanówek 1 — „BUDMAL”— 45.21.A
Wykonywane robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
45.412 Tynkowanie, 45.422 Zakładanie stolarki budowlanej, 45.43.14,
Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, 45.44.14 Malowanie, 45.452
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Dąbrowski Tadeusz — 45/2001 — Pałuki — Usługi — brukarskie, malarskie, glazurnicze,
zagospodarowanie placu i ogrodów zieleni
Spejna Marek — 4812001 — Kołaczków 79 — „MAREX” — Usługi w zakresie — montaż i
renowacja mebli. Usługi stolarskie i remontowe
Bonisławski Wiktor -— 51/2001 — Ciechanów —- „BiM” Zakład Rolno-Spożywczy w
Zygmuntowie '
Przybysz Marian — 53/2001 — Wola Wierzbowska ~ „Usługi weterynaryjne i
inseminacyjne” — 85.202 Działalność weterynaryjna

. Jabłońska Marianna - 5 772001 — Opinogóra ul. Norwida 4 -— „Sklep wielobranżowy” ——
52.112 Sprzedaż detaliczna w ruewyspecjalizowanych sklepach z przewaga,
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.252 Sprzedaż detaliczna napojów
alkoholowych i bezalkoholowych
Szczypek Stefan — 59/2001 - Koterrnań — Zakład Przeworsuw'a Tworzyw Sztucznych
„PLASTKOM” — Produkcja art. 2 Worzyw sztucznych
Futera Dariusz — 60/2001 — Ciechanów — Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
„PLASTKOM” —— Produkcja art. z tworzyw sztucznych
Ragus Strmisław Tadeusz — 66/2001 — Chrzanówek — Usługi hydrauliczne —
Instalatorstwo sanitarne '
Nowotka Jan — 67/2001 —— Bogucin 8 -— Agencja Muzyczna „GM ” — 80.42.13
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyńkowana, 92.342 działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej
niesklasyiikowana, 92.315 Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej
niesklasytikowana, 52.452 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego, artykułów radiowo — telewizyjnych i instrumentów muzycznych, 45.222
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 45.422 Zakładanie stolarki
budowlanej, 28.522 Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Królik Piotr — 782001 — Opinogóra Góma ul. Z. Krasińskiego '? „EPIGRAF” ~
Projektowanie grafiki użytkowej, projektowanie wnętrz, pośrednictwo usługowe i
handlowe, działalność poligraficzna oraz introligatorska, usługi komputerowe,
produkcja rzemies'lniczo-pamiatkarska, działalność reklamowo-promocyjna,
działalność wydawnicza
Pepłowski Jacek -— 8522001 —Kobylin 14 -— Kierowca mechanik



90.

91.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Kempisty Elżbieta — 86/2001 - Opinogóra Górna ul. Krasińskiego 4 ~— „Damski Raj” —Sprzedaż hurtowa i detaliczna art. przemysłowych pochodzenia krajowego izagranicznego. Sprzedaż taniej odzieży zachodniej. Handel obwoźnyMichalska Maria Halina — 90/2001 — Władysławowo 64 — Handel obwoźny — Handelart. przemysłowo — spożywczymi
. . Kaniowski Marek Olaf — 93/2001 — Opinogóra Góma ul. Krasińskiego 2 — APTEKA- 52.312 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, 24.412 Produkcjapodstawowych substancji fannaceutycznych, 24.422 Produkcja leków i wyrobówfarmaceutycznych, 52.322 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych iortopedycznych, 52.332 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowychSkowrońska Barbara -— 96/2001 — Kołaczków 5 — Przedsiebiorsbw'o Handlowo —Usługowe „Basia” — 52.112 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepachz przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.252 Sprzedaż detalicznanapojów alkoholowych i bezalkoholowych

Kwiatkowski Cezary — 97/2001 -— Opinogóra Dolna 5 „KOBOLD” — 45.412Tynkowanie, 45.422 Zakładanie stolarki budowlanej, 45.43.14 Posadzkarstwo,tapetowanie i oblicowywanie ścian, 45.44.14 Malowanie
Popielarska Danuta — 98/2001 — Kotermań 5 - Sklep ogólno-spożywczy —— Handelokrężny i detaliczny art. spożywczymi, przemysłowymi pochodzenia krajowego izagranicznego. Sprzedaż art. spożywczych produkcji własnej
Kotowicz Borowy Irena —- 99/2001 — Opinogóra Górna ul. Mickiewicza 2/10 —Pracownia Badań i Opracowań Naukowych — Badania i opracowania naukoweRzeczkowski Marcin — 102/2001 -— Rembówko 34 — 67.202 Działalność pomocniczazwiązana z ubeZpieczeriiann i funduszami emerytalno — rentowymiPolak Zbigniew — 3/2002 — Władysławowo ul. Edwarda Krasińskiego 29 —— „Polak" ——22.25 .Z Działalność graficzna pomocnicza
Kilijatiski Robert — 4/2002 — Przedwojewo 53 — „Naprawa sprzem leśno-ogrodniczego” — 29.323 Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy ikonserwacji maszyn rolniczych i leśnych, 29.523 Działalność usługowa w zakresieinstalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budonnnctwa, 28.522Obróbka-mechaniczna elementów metalowych

Wójcik Mirosław — 6/2002 —— Kołaczków 75/1 — Pośrednictwo Finansowe„lnkaso” — 65232 Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziejniesklasytikowane, 65.222 Pozostałe formy udzielania kredytów, 51.192 Działalnośćagentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 52.63.A Sprzedażdetaliczna bezpośrednia prowadzona” poza siecią sklepową, 65.123 Pośrednictwopieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyflkowane, 64.20.41 Telefonia stacjonarna itelegrafia, 66.032 Ubezpieczenia pozostałe, 67.202 Działalność pomocniczazwiązana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno—rentowymi, 72.302Przetwarzanie danych, 74.402 Reklama, 80.423 Kształcenie ustawiczne dorosłych ipozostałe funny kształcenia, gdzie indziej niesklasyiikowane.
Góralczyk Adam — 9/2002 — lanowięta 10 —— Usługi ogólnobudowlane —

45.222 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 45.25.A Stawianierusztowań, 45.412 Tynkowanie, 45.43.14 Posadzkarstwo, tapetowanie ioblicowywanie ścian, 45.44.91 Malowanie
Rutkowska Hanna — 16/2002 - Władysławowo ul. Ciechanowska 20 — 20.302Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 51.472 Sprzedażhurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego, 20.512 Produkcjapozostałych wyrobów z drewna, 51.222 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 51.312Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 51.392 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
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żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.112 Sprzedaż detaliczna w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, 52.212 Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, 52.62.A Sprzedaż
detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i
targowiskach, 52.623 Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na
straganach i targowiskach

103. Rogalski Miroslaw — 18/2002 — Przedwojewo 42 — Usługi transportowe —
60.243 Transport drogowy towarów pojazdami spec-j alizowanymi

104. Korytkowska Ewa — 21/2002 — Wierzbowo 58 — Sklep wielobranżowy —
52.112 Sprzedaż detaliczna w mewy/specjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.252 Sprzedaż detaliczna napojów
alkoholowych i bezalkoholowych

105. ' Antczak Aleksandra Anna —— 23/2002 ~— Cbrzanówck 36 — Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej — Poradnia Rodzinna „Puls” — 85.122 Praktyka lekarska

106. Kujawa Arkadiusz — 25/2003 -— Opinogóra ul. A. Mickiewicza 9/1 — histalacje
elektryczne, automatyka, pomiary „DlODA” — Naprawa, montaż, obsluga instalacji
elektrycznych, automatyki elektrycznej i pomiarów skuteczności ochrony od porażeń

102. Kuskowski Janusz — 26/2003 — Elżbiecin 9 — „Wiktoria” Ośrodek Szkolenia
Kierowców — 80.412 Działalność szkół nauki jazdy

108. Otłowska Irena —— 28/2003 — Chrzanówek 7 ~— „DARK” — Handel na terenie
kraju art. przemysłowymi: okulary, znicze, odzież, zabawki, art. szkolnymi, art.
chemicznymi ..

109. Głowacki Jan —- 30/2003 — Chrzanówek 83 — Sklep wielobranżowy „Jasiek”
Export-Import — 52.422 Sprzedaż detaliczna odzieży, 52.432 Sprzedaż detaliczna
obuwia i wyrobów skórzanych, 52.633 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona
poza siecia sklepowa, gdzie indziej niesklasyiikowana

110. Podlaski Krzysztof „ 32/2003 -— Przedwojewo 19 — „Usługi transportowe" +—
60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami Specjalizowanymi, 52.633 Sprzedaż
detaliczna pozostała prowadzona poza siecia, sklepową gdzie indziej
niesklasy'hkowana '

111. Arciszewski Mariusz —— 34/2003 — Zygmuntowo 36 — „Przedsiębiorstwo
Produkcyjno — Handlowo — Usługowe „ARCISZ” — 45.21.91 Wykonywanie robót
ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. 45.502 wynajem
sprzetu budowlanego iburzacego z obsługą operatorską. 45.112 Rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych, roboty ziemne. 60.243 Transport drogowy towarów
pojazdami uniwersalnymi. 74.702 Sprzatanie i czyszczenie obiektów. 36.122
Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała. 36.132 Produkcja mebli
kuchennych. 52.442 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzetu oświetleniowego i artykułów .
użytku domowego, gdzie indziej niesklasyflkowana. 52.48.14. Sprzedaż detaliczna
mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekommrikacyjnego.
45.422 Zakładanie stolarki budowlanej. 52.634. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia
prowadzona poza siecią sklepową. 80.423 Kształcenie ustawiczne dorosłych i
pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyflkowane. 52.742 Naprawa
artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana. 36.143
Działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli. 52.122 Sprzedaż detaliczna
pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach. 51.472 Sprzedaż hurtowa pozostałych
artykułów użytku domowego i osobistego. 70.122 Kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek. 70.202 Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 28.222
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania.. 55.303 Placówki
gastronomiczne pozostałe. 50.502 Sprzedaż detaliczna paliw. 52.633 Sprzedaż
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detaliczna pozostała prowadzona poza siecia sklepowa gdzie indziej
niesklasyiikowana. 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.
28.512 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. 28.522 Obróbka
mechaniczna elementów metalowych. 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacyjnych

112. Dworecki Jacek — 37/2003 — Przedwojewo 46 —- „Usługi Transportowe” ~
60.24.31 Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanyrni.

113. Matosek Janusz —— 38x'2003 -—— Kotermań 18 —— Usługi transportowe — 60.243
”Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

114. Dworzyńska Zofia — 4012003 — Opinogóra Górna ul. A. Mickiewicza 61” 11 —
„Sklep wielobranżowy” — 52.122 Sprzedaż detaliczna pozostała wniewyspecj alizowanych sklepach. 52.27.A Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich

-i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach. 52.432 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów
skórzanych. 52.633 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecia, sklepowa,
gdzie indziej niesklasyńkowana.

115. Zmorzyńska Joanna — 42/2003 —— Opinogóra Górna ul. Konwerskiego 4b —
Eksport — import „JOANNA” — Handel okrężny hurtowy, artykułami rolno-
warzywnymi, przemysłowymi. Eksport —— Import

116. Szafran Katarzyna — 45/2004 - Opinogóra Górna ul. Mickiewicza 21'10 —
Gabinet weterynaryjny „DINGO” — 85.202 Działalność weterynaryjna

117. Kołakowska Maria — 46/2004 - Tretowo 4 — „ISKRA” — 50.203 Pomoc
drogowa oraz pozostała działalność usługowa wiązana z pojazdami mechanicznymi.
45.112 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45.21.A
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych zwiazanych z wznoszeniem budynków,45.213 Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych,
45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, 45.33.A
Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, 45.333
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 45.412 Tynkowanie, 45 .44.A
Malowanie, 45.443 Szklenie, 60.243 Towarowy transport drogowy pojazdami
uniwersalnymi, 45.462 Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i
szkła, 50.20.14. Obsluga i naprawa pojazdów mechanicznych, 50.502 Sprzedaż
detaliczna paliw

113. Zmorzynski Kazimierz — 4702004 — Opinogóra Górna ul. Konwerskiego 4fb —
„DREW-KAZ” — 20.302 Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa, 20.402 Produkcja opakowań drewnianych, 51.312 Sprzedaż hurtowa
owoców i warzyw .

119. Borowy Marcin — 4812004 — Opinogóra Górna ul. A. Mickiewicza 2/10 ——
„Usługi weterynaryjne i inseminacyjne — 85.202 Działalność weterynaryjna, 01.422
Działalność usługowa związana z chowem i hodowla, zwierzat

'
120. Nałęcz Zbigniew — 51/2004 — Pokojowe 15 — „ROLSPEED” — 51.112

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt,
surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów, 51.212 Sprzedaż hurtowa
zboża, nasion i pasz dla zwierząt, 51.53 B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego, 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów niezywnos'ciowych
w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej niesklasyfikowana, 60.24.A Transport
drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, 60.243 Transport drogowy towarów
pojazdami uniwersalnymi, 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w
pozostałych składowiskach, 01.41.14 Działalność usługowa związana z uprawami
rolnymi



ll

121. Bukowski Wojciech — 53f'2004 — Chrzanćwek 33 — „Rćz'a” — 5 2.63.B Sprzedażdetaliczna pozostala prowadzona poza siecia sklepową gdzie indziejniesklasytikowana, 5248? Sprzedaż detaliczna kwiatow, roślin, nasion, nawozów122. Lubińska Halina — 54/2004 —— Łęki '? — Sklep „Gosposia” — 52.112 Sprzedażdetaliczna w nien—wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojow iwyrobćw tytoniowych, 52.252 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych ibezalkoholowych
123. Chmielewski Piotr Stanisław ~— 60/2004 — Przedwojewo 56135 -— „SYSTEMYNORMATYCZNE” — 72.602 Działalność związana 2 informatyka„ pozostała,64.20.C Transmisja danych, 65.232 Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziejniesklasyiikowana, 72.402 Działalność związana z bazami danych, 72.502Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzetu komputerowego,72.102 Doradztwo w zakresie Sprzetu komputerowego, 72.212 Działalność edycyjnaw zakresie oprogramowania, 72.222 Działalność w zakresie oprogramowaniapozostala, 72.302 Przetwarzanie danych, 51.842 Sprzedaż hurtowa komputerow,urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli,wyposazenia biurowego, komputerow oraz sprzętu telekomunikacyjnego.124. Gromke Wojciech Zygmunt — 619005 — Wladyslawowo ul. Ciechanowska 19— „STAN-DARD” —— 45.21.A Wykonywanie robćt ogćlnobudowlanych związanych zewznoszeniem budynkow, 45,222 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich, 45.33.A Wykonwmieinstalacji centralnego, ogrzewania i wentylacyjnych, 45.412 Tynkowanie, 45.422Zakładanie stolarki budowlanej, 45 .43.A Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanieścian, 45.44.A Malowane

_125. Lubiński Wladysław - 62/2005 — Kołaczkćw 93 — „WŁAD-BUD” _ 45 .21.AWykonywane robćt ogćlnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynkow,45.222 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 45.412 Tynkowanie,45.43.A Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, 45.44.A Malowanie,45 .33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
126. Goździewska Renata ę 630.005 — Kolaczkćw 107 — „Indywidualna PraktykaPielęgniarek” — 85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych127. Pątkowska Julia Eufemia -- 65/2005 — Władysławowo ul. E. Krasińskiego 49 —52.62.13 Sprzedaż detaliczna pozostałych towarow prowadzona na straganach itargowiskach, 52.633 Sprzedaz” detaliczna pozostała prowadzona poza sieciąsklepową gdzie indziej nie-sklasyfikowana.
128. Skwiot Dariusz — 67/2005 — Wierzbowo 19 — „Pokrycia dachowe” — 45.222Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
129. Malik Kazimierz — 68/2005 — Wladyslawowo ul. Szkolna 13 - 52.63.13Sprzedaż detaliczna pozostala prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziejniesklasyfikowana ' ' ””'”
130. Krajewski Zdzisław —- 69/2005 — Wladyslawowo ul. Pogodna ll — 60.24.TranSport drogowy towarow pojazdami specj alizowanymi131. Czarnecki Tomasz — 712005 — Elżbiecin 6A — „Usługi transportowe ihandlowe” ~ 60.24A Transport drogowy towarow pojazdami specjalizowanymi,51.53.13 Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,51.5 72 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 52.63.13 Sprzedaż detaliczna pozostałaprowadzona poza siecia sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana132. Rogoziński Michal — 7312005 — Pałuki 14 — „Uslugi remontowo —— budowlane”— 45.322 Wykonywanie robćt budowlanych izolacyjnych, 45.44.A Malowanie,45.222 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 45.25 .A Stawianie

—.›iC—



13

142. Bagiński Cezary — 8412006 — Chrzanówek 9 — „ART—BIT COIVLPUTERS”72.102 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego. 72.212 Działalność edycyjnew zakresie oprogramowania. 72.222 Działalność w zakresie oprogramowania,pozostała. 72.302 Przetwarzania danych. 72.402 Działalność związana z bazamidanych. 72.502 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiegujacych i sprzętukomputerowego. 72.602 Działalność związana 2 informatyka,. pozostała. 64.203Działalność telekomunikacyjna pozostała.143. Tyszkiewicz Renata — 85/2006 -— Chrzanówek 31 — „Usługi tartaczne” —20.10.14 Produkcja wyrobów tanecznych.
144. Swoboda Helena Genowefa — 86/2006 — Opinogóra Górna - „Kiosk — Ruch” —52.63.A Sprzedaż detaliczna beZpośrednia prowadzona poza siecia sklepową.145. ._ Siekiera Krzysztof — 87/2006 —- Opinogóra Górna — „Usługielektroenergetyczne” — 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i”budowli. 45.313 Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych. 45.31.CInstalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów. 45.313Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych. 45.342 Wykonywaniepozostałych instalacji budowlanych. 52.633 Sprzedaż detaliczna pozostałaprowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyńkowana. 52.722 Naprawaelektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego.146. Błaszczak Patryk - 88/2006 — Przedwojewo —„ Usługi ślusarskie” - 28.522Obróbka mechaniczna elementów metalowych147. Kretkowski Paweł — 89f2006 — Przedwojewo — 45.31.A Wykonywanieinstalacji elektrycznych budynków i budowli, 52.623 Sprzedaż detalicznapozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach148. Lipiński Jerzy Longin — 90/2006 — Rabiez — „LKV REMONT” — 50.20.24Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 29.323 Działalność usługowa wzakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych149. Olszak Beata -— 91/2006 - Chrzanowo 16 — „Usługi ślusarskie” - 45.33.AWykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, 45.342Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 28.222 Produkcja grzejników ikotłów centralnego ogrzewania

150. Przygodzki Wojciech — 92/2006 — Patery 5 — „PAWER” -— 51.112, 51.132,51.142, 51.152, 51.162, 51.212, 51.232, 51.312, 51.322, 51.332, 51.343,51.362, 51.442, 51.472, 51.512, 51.53.A, 51.533, 51.542, 51.552, 51.57.2,51.882, 52.212, 52.48.F, 52.623, 52.612, 52.486, 50.103, 50.30.A, 50.303,51.452
151. Gromke Ewa -—— 93/2006 — Władysławowo —— „Styl” Salon Fryzjerski — 93.022Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
152. Gonta Małgorzata - 9412006 — Chrzanówek 14 -— Biuro Rachunkowe - 74.122Działalność rachunkowe-księgowa, 74.14.14. Doradztwo w zakresie prowadzeniadziałalności gospodarczej i zarządzana
153. Kardasiewicz Grzegorz — 95/2006 — Kołaczków 28 — „EKO — BRYKIET”01.11.A Uprawa zbóz, 20.10.A Produkcja wyrobów tartacznych, 21.252 Produkcjepozostałych artykułów z papieru i tektury gdzie indziej niesklasytikowana, 01.41.24Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi154. Wiśniewska Halina — 96/2006 — Wierzbowo 15 _ Zakład Usługowo —Handlowy „BeHaPoż" - 52.122 Sprzedaż detaliczna pozostała wniewyspecjalizowanych sklepach. 2.48.G Sprzedaż detaliczna artykułównieżywnościowych w wyśpecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.93.012 Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich



Uchwała Nr XXXII/170/2005
Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opinogóra Górna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z drńa 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142; poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 4.1. ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz.2008); po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ciechanowie; Rada Gminy uchwala; co następuje:

śl

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opinogóra Górna w brzmieniu:

_-

Rozdział]

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

@]

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opinogóra Górna; dotyczące:

i. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
w zakresie:
&) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym

odpadów niebezpiecznych; odpadów wielkogabarytowych i odpadówz remontów;
b) uprzątania błota; śniegu; lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości

służących do użytku publicznego;
c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami

naprawczymi;

2. rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych;

UJ . zasad, sposobów i częstotliwości usuwania odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciażliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;



. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej;

wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

gz
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1 .

l0,

posiadaczu odpadów —— rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami
( wytwórcę odpadów, inną osobą fizyczną, osobę prawną lub jednostke organizacyjną );
dotrmiemywa sie, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów
znajdujących się na nieruchomości,

magazynowaniu odpadów — rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub
gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady nie zawieraj ące odpadów niebezpiecznych pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze wzgledu na swój charakter lub skład są podobne
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

nieczystościach ciekłych : rozumie się przez to ścieki gromadzone okresowo
w zbiornikach bezodpływowych,

odpadach wielkogab arytowych — rozumie się przez to odpady komunalne, które nie
mogą byc' umieszczanew typowych pojemnikach ze względu na swoje rozmiary lub
mase np. stare meble, sprzęt AGD itp.,

odpadach przemysłowych — rozumie się przez to odpady powstające w zakładach
produkcyjnych, w procesie technologicznym produkcji, odpady poużytkowe, których
skład chemiczny zagraża skażeniem środowiska i z tego powodu wymagają one
osobnego gromadzenia, usuwania i zagospodarowania,

odpadach medycznych- rozumie się przez to odpady powstające w wyniku świadczeń
usług zdrowotnych oraz powstające w wyniku doświadczeń i badań medycznych,

odpadach roślinnych - rozumie się przez to odpady powstające na prywatnych
i publicznych terenach zielonych, ogrodach, sadach ( chwasty, liście drzew i krzewów
itp. ),

odpadach z wypadków—› rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia
akcji ratowniczej lub gaśniczej z wyłączeniem odpadów powstałych w wyniku
poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,

zbiorniku bezodpływowym — rozumie się przez to szczelne instalacjeiurządzenia
przeznaczone do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich
powstawania,



11.

12.

13.

14.

15.

16.

firmach wywozowych - rozumie się przez to przedsiębiorców w rozumieniu ustawy
o działalności gospodarczej, zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz (lub) opróżnianiem zbiorników bezodpływowych
itranSportem nieczystości ciekłych, posiadających zezwolenie na prowadzenie takiej
działalności wydane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna,

obiektach użyteczności publicznej - rozumie się przez to w szczególności obiekty
przeznaczone do wykonywania funkcji: administracji, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki Spolecznej i socjalnej,
obslugi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, sportu i rekreacji, obsługi
pasażerów w transporcie drogowym,poczty, telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny
obiekt-przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji,

właścicielach nieruchomości — rozumie się przez to właściciela, współwłaściciela,
i użytkownika wieczystego nieruchomości, jednostkę organizacyjną, osobę posiadającą
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające
nieruchomościami ( dzierżawcy, najemcy itp. ),

zwierzętach domowych — rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza,

zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela. *

zwierzętach gospodarskich ~rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach
hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy,
kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy,
tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

53

Zasady Regulaminu Obowiązują na terenie Gminy Opinogóra Górna i dotyczą:
1. gminy,
2. właścicieli nieruchomości,
3. kierowników budów,
4. zarządców dróg.

aa:
Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane uchwałą Rady Gminy Opinogóra Górna.

___-_--.-_--J---—'I



Rozdział II

ZADANIA GMINY

55

1. Gmina tworzy warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości
i porządku na terenie gminy, poprzez zapewnienie:

a) objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

b) instalacji unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami ochrony środowiska,
c) instalacji do przyjmowania nieczystości ciekłych,
d) Systemu odbierania odpadów selektywnie zbieranych,
e) punktów zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

pochodzącego z gospodarstw domowych.

Gmina udostepnia mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty informacje
o znajdujących sie na terenie gminy instalacj ach i punktach, o których mowa w pkt. 1.

3. Gmina prowadzi ewidencje:

a) zbiorników bezodpływowych,
b) przydomowych oczyszczalni ścieków,
c) umów na odbieranie odpadów komunalnych.

4. Gmina organizuje nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości.
Gmina organizuje odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
Bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów
na te czynności.

Rozdział III

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

56

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnic utrzymanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości oraz na chodniku przylegającym do nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia we własnym zakresie
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych,odpadów wielkogabarytowych
i odpadów z remontów.

3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości polega na:

1) gromadzeniu odpadów komunalnych wyłącznie w poj ernnikach na ten cel
przeznaczonych, zabezpieczonych we własnym zakresie lub przez zakład
świadczący usługi. Wielkość, liczba pojemników i częstotliwość wym-*ozu odpadów



komunalnych po11inna gwarantować ut1z1'manie porządku i czystości na danej
nieruchomości. Usu1-1 anie zg1omadzon1' ch odpadów komunalnych do pojemników
i1mych uz1rtko11111ko11' bądż koszy ulicznych jest zabronione,

ro usuwaniu ( zamiataniu, zbieraniu) odpadów komunalnych z pomieszczen i urządzeń
budynku, przeznaczonych do ogólnego użytku ( klatki schodowe, korytarze itp )

Lul-J usuwaniu odpadów komunalnych z niezabudowanej części nieruchomości
( z podwórza. przej ść. bram, terenów zielonych itp. ),

śl) oczyszczaniu ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników
przyległych do nieruchomości a także ciągów pieszychi1kołowych na własnych
posesjach, w tym usuwania śliskości oraz pryzmowaniu śniegu po opadach. Śnieg

, i inne nieczystości należy pryzmować
przy kraweznikach, w sposób nie powodujący

utrudnień korzystania z chodników i jezdni. Usuwanie nieczystości, śniegu
i śliskości winno być wykonywane we wczesnych godzinach rannych a w ciągu dnia
zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba wynikająca z aktualnych warunków
pogodowych, bez wzgledu na to czy jest to dzień roboczy, czy wolny od pracy.

@?

Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządców dróg.
H 58

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku
publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci,
dbania o ich właściwy stan sanitarny i techniczny, systematycznego ich opróżniania
w sposób zapobiegający ich przepehtianiu.

59

Właściciele nieruchomości wielomieszkaniowych ( Spółdzielnia Mieszkaniowa, wspólnoty
mieszkaniowe, i inne ) we własnym zakresie w porozumieniu z firmą 111ywozową określają
sposób, miejsce oraz częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z tych nie-ruchomości.

510

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do okazywania kompetentnym organom lub
upo11fażnion1on przez Wójta Gminy Opinogóra Górna osobom, dokumentów dotyczących
postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi. Właściciele
nieruchomości zobowiązani są przedłożyć osobom kontrolującym umowę i dowody opłat
za świadczone usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, dowody opłat za odbiór
i WÓZ nieczystości ciekłych, a także rachunki za zużytą wodę-. Właściciele
nieruchomośc-i, zobowiązani są przechowywać dokumenty, o których mowa za okres
ostatnich 12 miesiecy.



@ 11

Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka itp.:

1) mycie samochodow może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usuniecie; w szczególności ścieki takie nie mogą być
bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej lub
do ziemi,

2) doraźne naprawy i regulacje samochodow mogą się odbywać wyłącznie
w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady
będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. Wywóz nieczystości ze

zbiornikow może być przeprowadzany przez przedsiębiorstwo posiadające
zezwolenie Wójta Gminy Opinogóra Górna na prowadzenie działalności w tym
zakresie.

3) zakazuje sie mycia i naprawy samochodów w poblizu otwartych zbiorników
wodnych, wod płynących oraz miejscach niezabezpieczonych przed przenikaniem
nieczystości do ziemi.

Rozdział IV

ZASADY GROMADZENIA I WYWDZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

:. 512

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez
przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

gia

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w miejscach, gdzie nie ma technicznych
mozliwości przyłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zbierania
nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. Pojemność zbiomika powinna być
dostosowana do potrzeb (ilości nieczystości ciekłych powstaj ących na danej
nieruchomości).

514

1. Odbiór nieczystości ciekłych odbywa się wg częstotliwości uzgodnionej z firmą
wywozową. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zadbac, aby zgłoszenie
wozu było z takim wyprzedzeniem, zeby nie dopuścić do przelewania się
zawartości zbiornika na zewnątrz.

2. Ilość. mrwiezionych nieczystości ciekłych powinna stanowic co najmniej 60%
zużytej wody, zgodnie ze wskazaniem wodomierza.



@ 15

Zabrania się wg.-rlewania zawartości zbiorników-* bezodpływowych na teren nieruchomości
('uz'yżnianie ogrodów przydomowych, trawników itp-), do rowów-' odwadniających,
zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej, na ulice itp.

@ 16

W miejscach gdzie nie ma możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się mfposażenie pojedynczych nieruchomości lub ich grup w indywidualne
instalacje i urządzenia służące do oczyszczania nieczystości ciekłych, przy wykorzystaniu
dopuszczonych do użytku technologii.

Rozdział V

zasany ZBIERANIA 1 TRANSPORTU ODPADÓW STAŁYCH

gi?

nieruchomości położonych:

a) na terenach_ zwartej zabudowy w znormalizowanych pojemnikach
o pojemności 1 10 litrów

b) na terenach zabudowy kolonijnej —- do worków zakupionych
w przedsiebiorstwie posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Opinogóra
Górna na odbiór odpadów lub u sołtysa w miejscowości, w której znajduje
sie nieruchomość.

2. Na terenie gminy moga, być stosowane pojemniki o pojemności 110 1, 240 l, 360 l,
6601, 11001, 22001.

1. Wprowadza się obowiazek gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli '

. 3. Do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i budowlanych można stosować .
kontenery o pojemności 2,5 mSi 5,0 m3 . I

4. Pojenmiki i kontenery mogą stanowić własność firmy wywozowej lub właściciela
nieruchomości. Muszą być ustawione na podłożu utwardzonym, posiadać
bezpośredni dostęp dla samochodu tak by droga transportu pojemników nie
przekraczała 15 m. Nie moga, być przyczyna, nadmiernych utrudnień
i niedogodności dla sąsiadów, użytkowników-' ulic, dróg i ciągów pieszych.

a) Na terenach zabudowy u-fielomieszkaniowej odległość zadaszonych osłon
lub pomieszczen z pojemnikami na odpady stałe powinna wynosić co '
najmniej 10 rn od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najirntiej 3 m od granicy z sąsiednia

'działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jezeli
osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urzadzeniami na działce
sąsiedni ej .

I



12.

10.

11.

b) W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zmniejszenie odległości odokien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowaniezadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają sięone z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej lub przy liniirozgraniczającej od strony ulicy.

. Miejsca ustawienia pojenmikdw i dróg dojścia podlegają uzgodnieniu z firmą
%"e(JZ-D W EL.

Właściciel nieruchomości ponosi koszty przygotowania i utrzymania miejscaustawienia pojenmikśw.

”Firmy wywozowe maja obowiązek umieszczenia na pojemnikach w sposób trwałyswoich znakow firmowych.

Pojemniki na odpady komunalne służą wyłącznie do gromadzenia tego typuodpadow. Niedozwolone jest wrzucanie do nich śniegu, lodu, gorącego popiołui zuzlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrącychi wybuchowych oraz odpadow przemysłowych i medycznych. Zabrania się spalania
odpadow komunalnych.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania urządzeńprzeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych we właściwym staniesanitamym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w bieżącej czystościoraz przeprowadzania dezynfekcji co najmniej raz w miesiącu w okresie letnim
i raz na kwartał w pozostałych okresach.

Jeżeli właścicielem urządzeń do zbierania odpadow jest ważący odpady,obowiązek utrzymania właściwego ich stanu sanitarnego, technicznego orazprzeprowadzania dezynfekcji (co najmniej raz w miesiącu w okresie letnim i razw kwartale w pozostałych olo-esach) spoczywa na nim, o ile umowa stron niestanowi inaczej ,

Właściciele nieruchomości mogą myć urządzenia do zbierania odpadów na swoim
terenie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do sieci
kanalizacyjnej lub będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcia
zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie niemogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

Odbior odpadów komunalnych odbywa się według częstotliwości ustalonej z firmą
Wozową. Częstotliwość wywozu musi być dostosowana do ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych tak, aby nie ulegały one fermentacji.

518
Odbior odpadów komunalnych wielkogabarytowych odbywa się na podstawie
umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową lub na
podstawie jednorazowego zlecenia.
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Dariuszem- się możliwość wywozu odpadots' is'ielkogabarytowych we własnym
zakresie przez właścicieli nieruchomości wielomieszkaniowyclt.

@19

Właściciele nieruchomości mają obowiązek w pierwszej kolejności
zagospodarować odpady roślinne we własnym zakresie (np. kompostowanie lub
energetyczne 1wykorzystanie drewna) w przypadku braku takich możliwości
przekazy-'nania odpadowroslpartych firmie si'josfozossfej na zasadach jak odpady
komunalne.
Miejsca składowania odpadow roślinnych należy uszczelnić oraz usytuować
w odległości min 10 111 od okien1 drzwi do budynków przeznaczonych na pobyt
ludzi

szo
W celu zagospodarowania jak największej ilości segregowanych odpadów
komunalnych Urząd Gminy w Opinogorze Górnej sukcesywnie wdraża program
maj ący na celu stworzenie wartmkow do selektywnej zbiórki tych odpadow.
Zbiórka obj ęte zostaną w pierwszej kolejności te surowce Morne, na ktore istnieje
na rynku zapotrzebowanie. Należą do nich makulatura, tworzywa sztuczne oraz
szkło opakowaniowe Gmina w pierwszym etapie wdrażania zaplanowanego
systemu zapewnia zakup i ustawienie poj e1r1n1kow na Morzywa sztuczne i szkło.
Pojemniki ustawiane będą na terenach zwartej zabudowy kolejno we wszystkich
miejscowościach. Początkowo ich lokalizacja obejmie tereny w poblizu punktow
handlowych. Środki na zakup pojemników do selektywnej zbiorki odpadow
ustawianych w sołectwach oraz na ich oprożnianie zostaną zagwarantowane
w budżecie gminy.

521

Odpady przemysłowe, medyczne, weterynaryjne i niebezpieczne podlegają
obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu
według zasad określonych odrębnymi przepisami.

Producenci odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych
i niebezpiecznych mają obowiązek zawarcia pisemnej umowy ze
specjalistycznymi firmami na transport i m1ieszkodliwianie tych odpadow.

Odpady medyczne i weterynaryjne podlegają obowiązkowemu odbiorowi
i unieszkodliwianiu a zbieranie tych odpadow wiru1o być prowadzone
w specjalnych pojemnikach niedostępnych dla osób niepowołanych.

Odpady zawierające azbest moga być usuwane i transportowane na miejsce
unieszkodliwiania wyłącznie przez firme posiadającą uprawnienia i zezwoleiua
wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

Odpady z oczyszczalni ścieków-' (piasek. skratki, osady ściekowe) będą odbierane
przez uprawnione przedsiębiorstwo i składowane na składowisku w m. Wola

,]



Pawłowska, wyposażonym w urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem
osadów do glebyi tatarstwy wód podziemnych.

6. Odpady komunalne niebezpieczne wiimy być oddzielane od odpadów
komunalnych przed zgromadzeniem ich w pojemnikach. Firmy wywozowe
zobowiązane są do sukcesywnego Wprowadzania nowych rozwiązań
organizacyjnych systemu zbiorki tych odpadów ułatwiających ich oddzielenie,
zgromadzenie i odbiór.

522

Za wytwórcę odpadów z wypadków uważa się sprawcę wypadku. Ciążą na nim obowiązki
gospodarowania odpadami z wypadku.

@ 23

Właściciele nieruchomości wielomieszkaniouych (Spółdzielnia Mieszkaniowa, wspólnoty
mieszkaniowe i inne) utrzymują czystość na terenach będących w ich władaniu we
własnym zakresie.

~., RozdziałVI

ność POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

@ 24

Kazda zamieszkana nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 l (zabudowa zwarta) lub worek na odpady (zabudowa kolonijna).

@ 25

Jeżeli obj ętość pojemników nie wystarczy na przyj ecie rosnącej ilości odpadów
komunalnych, właściciel nieruchomości zleci ustawienie dodatkowych pojenmików bądż
zwiąkszy częstotliwość wozu. Zgłoszenia należy dokonać do firmy wywozowej.

526

Dla obiektów użyteczności publicznej oraz stałych obiektów gastronomicznych, placówek
handlowych, zakładów rzemieśhiiczych, usługowych i przemysłowych stosuje się przepisy
@ 18.

5 27

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w 5 11
gmina organizuje odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych. Wójt Gminy Opinogóra Górna wydaje z urzedu decyzj e, w której ustala
wysokość opłat awliczonych z zastosowani em stawek określonych przez Radę Gminy.

10



Rozdział VII

DOBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OPROZNIANIE ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH

azs

Przedsiębiorcy, którzy na terenie Gminy Opinogóra Górna chca£ prowadzić działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz (lub)
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych mają
obowiązek posiadania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.

529
Zezwolenie, o którym mowa w 5 29 na wniosek przedsiębiorcy, wydaje w drodze decyzji
administracyjnej Wójt Gminy Opinogóra Górna na podstawie określonych
i opublikowanych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia.

@ 30

Prowadzący działalność wzakresie, o którym mowa w 5 29 jest obowiązany:

- w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać
Wójtowi Gminy Opinogóra Góma wykaz właścicieli nieruchomości,
z którymi w poprzednim miesiącu zawarł lub rozwiązał umowy na
świadczenie usług,

- w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy
przekazać Wójtowi Gminy Opinogóra Górna informację dotyczącą masy
lub ilości i Sposobów zagospodarowania odebranych odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

531

1. Przedsiebiorcy, o których mowa w @ 29 zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania warunków zezwolenia.

2. Wójt Gminy Opinogóra Górna jako organ wydający zezwolenie przeprowadza
okresowe kontrole działalności przedsiębiorców w zakresie wypełniania warunków
zezwolenia.

3. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym przez Wójta Gminy
Opinogóra Górna terminie, stanu faktycznego lub prawnego narnszaj ącego warunki
zezwolenia, Wójt w drodze decyzji administracyjnej cofnie wydane zezwolenie.

532

Odbieranie i transport odpadów oraz nieczystości ciekłych przez firmę wywozowa
powinien być prowadzony w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu oraz nie

11



powodujący zanieczyszczania i zaśmiecania terenu. Pracownicy firmy wywnzowej mają
obowiązek zbierania usypów powstałych podczas opróżniania pojemników. Jeżeli w
trakcie transportu odpadów dojdzie do zanieczyszczenia terenu, firma wywozowa
uporządkuje go na koszt własny.

Rozdział VIII

MIEJSCA WYWOZU

@ 33

Miejscem wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy Opinogóra
Górna jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości
Wola Pawłowska” gm. Ciechanów.

534

Miejscem wywozu nieczystości ciekłych jest stacja zlewna w Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków w miejscowości Ciechanów.

@ 35

Zabrania się gromadzenia i wywozu odpadów poza tymi obiektami.

@ 36

Wywóz odpadów komunalnych selektywnie zebranych docelowo prowadzony jest do
miejsc ich wykorzystywania. Przeładunek i sortowanie odpadów powinno być
mrkonywane przez jednostki prowadzące odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości we własnym zakresie.

Rozdział IX

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZMERZĘTA DOMOWE

@ 37

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek zapewnić im pomieszczenia
chroniące przed zimnem, upałarni i opadami atmosferycznymi oraz odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody.

@ 38

Posiadanie i utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować zagrożenia zdrowia
i życia mieszkańców ani zakłócać ich spokoju.

12



539

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów na terenie gminy Opinogóra Górna
zobowiązane są do zachowania środkow ostrożności przy trzymaniu psa.
Zabrania się:

— puszczania psa wolno,
— pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane

lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie
ogrodzonym,

— szczucia lub doprowadzania psa przez drażnienie albo płoszenie do tego
stopnia, że staje się on niebezpieczny.

940
Właściciele psow mają obowiązek poddawania ich obowiązkowemu szczepieniu przeciw
wściekliżnie w terminach określonych przepisami szczegółowymi.

541
Pomieszczenia zamknięte lub tereny ogrodzone, gdzie znajdują się psy lub inne
niebezpieczne zwierzęta domowe, winny być oznaczone przy wejściu do nich informacją
o powyższym. ~.

”" 542

Psa na spacer należy wyprowadzać na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest
tylko wtedy, gdy pies jest w kagaricu, jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi
i tylko w przypadku, gdy właściciel czy opiekun psa ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Psa rasy uznawanej za agresywną należy
każdorazowo wyprowadzać na smyczyi obowiązkowo w kagańcu.

543

Właściciele lub opiekunowie psow oraz innych zwierząt domowych są zobowiązani do
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie na klatce schodowej oraz w innych
pomieszczeniach budynkow przeznaczonych do wspólnego użytkowania, na chodnikach
i ulicach, na zieleńcach i innych miej scach publicznych.

5 44

W przypadku oznakowania nieruchomości przez zarządcę bądż właściciela obowiązuje
zakaz wprowadzania psów do sklepow, zakladow usługowych, lokali gastronomicznych,
aptek, pomieszczeń i obiektów użyteczności publicznej itp.

545
Wprowadza się bezwzględny zakaz wprowadzania psow lub innych zwierząt domowych
na tereny przeznaczone do zabaw dla dzieci.
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1. Na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na
terenie gminy Opinogóra Górna wymagane jest uzyskanie zezwolenia w Urzędzie
Gminy w Opinogćrze Górnej.

2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zmierzającej prowadzić taką
działalność lub utrzymywać takiego psa.

3. Każdy właściciel psa rasy uznawanej za agresywną powinien posiadać zezwolenie
na jego utrzymywanie.

4. Zabrania się utrzymywania psów rasy uznawanej za agresywną w budynkach
wielorodzinnych. Właściciele takich psćw nie mogą ubiegać się o zezwolenie na
ich posiadanie.

547

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych mają obowiązek zawiadomić
natychmiast służby sanitarne o pojawieniu się u zwierząt domowych objawów
wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną, która może być
przenoszona na ludzi.

gara
._.-

Psy bezdomne i błąkaj ące sie na terenie gminy będą chwytane i umieszczane w schronisku
dla bezdomnych zwierząt.

549

Pies dostarczony do schroniska dla zwierząt zostanie zbadany, a w przypadku stwierdzenia
wścieklizny lub innej choroby zakażnej — uśpiony. Zwierzę nie będące nosicielem chorób
zakaźnych może zostać wydane przed upływem 14 dni właścicielowi lub opiekunowi,
który wykaże prawo własności lub fakt jego posiadania. Wydanie zwierzęcia nastąpi po
przeprowadzeniu szczepienia (o ile nie było ono szczepione) oraz po uiszczeniu opłaty w
wysokości ustalonej przez Zarząd Schroniska.

Rozdzia] X

ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZAT GOSPODARSKICH

@ 50

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków otoczenia, nie
powodowało zanieczyszczania powietrza, ziemi, wody oraz nie spowodowało innych
uciążliwości dla osób trzecich.
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ss]
Na terenie osiedli domów jednorodzinnych i ogrodćw działkowych dopuszcza się hodowląo chow-' zwierząt gospodarskich określonych jako drobny inwentarz (kury, kaczki, indykiitp.) we własnym zakresie i na własne potrzeby, o ile znajdują się one na gruntach niewyłączonych z produkcji rolnej.

552
Ustanawia sie nastepuj ące zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich:

]. teren, na ktorym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie musi być zabezpieczony
w sposób uniemożliwiający zwierze-tom swobodne wydostawanie się na zewnątrz,

obornik powstały przy utrzymaniu zwierząt musi być przechowywany
w pomieszczeniach inwentarskich lub na terenie posesji, w taki sposćb abypowstające wycieki nie zanieczyszczały sąsiednich nieruchomości,
inne odpady powstające w związku z utrzymywaniem zwierząt muszą byćskładowane w taki sposób, by ich zapachy nie były dokuczliwe dla otoczenia oraznie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

utrzymywanie zwierząt nie może powodować dla innych osób zamieszkujących,
przebywających na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas,
przykry zapach itp.

osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do humanitarnego
traktowania ich oraz przestrzegania przepisów sanitarnych i epidemiologicznych
wtym zakresie.

Rozdzial XJ

PRZEPROWADZANIE DERATYZACJ]

@ 53

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej na wniosek
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wprzypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne,
Wójt Gminy Opinogóra Górna w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wojt gminy
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do
publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

15
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1. Właściciele wszystkich nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania
deratyzacji dwa razy w roku.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
- w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia,
- w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 31 pażdziernika.

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążająwłaścicieli nieruchomości.L;]

Rozdzial XII

PRZEPISY KARNE

@ 55

Wójt Gminy Opinogóra Górna sprawuje nadzór nad realizacją przez właścicieli
nieruchomości obowiązków utrzymania czystości i porządku wynikających z niniejszego
Regulaminu. Wykonwanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.

gsr;
-

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej
działalności z obowiązującymi przepisami uprawniony jest Wójt Gminy Opinogóra Góma

lub osoby przez niego upoważnione.

@ 57

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w niniejszym regulaminie podlega karze
grzywny określonej przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

558

Postępowanie w sprawach, o których mowa .W niniejszym Regulaminie, toczy się według

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

559

Do Sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów określonych w niniejszym

Regulaminie upoważniona jest Komisja powołana uchwałą Rady Gminy Opinogóra Góma.

52

Dla sprawowania kontroli przestrzegania Regulaminu określonego w @ 1 uchwały

powołuje się Komisje w składzie:

1. Grażyna Ozimek
2. Alina Tarnowska

16



3. Piotr Czyz'yk
4. Sławomir Kulaszewski

53
Traci moc uchwała nr XXIU115/2004 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia

22 grudnia 2.004 roku w sprawie ustalenia szczegołoiwch zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Opinogóra Gorna.

@ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się waj ta Gminy.

@ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Par-zawodzie cia-Rady Gminy

Ja ( oździewski
.I

.
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ZARZĄDZENIE Nr 120006
”Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbioru odpadów-' komunalnych od właścicieli
nieruchomości, nprozniania zbiornikow bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

Na podstawie art.? ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz 5 2, @ 3 i @ 4
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 20051: w sprawie szczegółowych
sposobow określania wymagan jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz.33 ) zarządzam co następuje:

śl

Ustalam wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1 . WYMAGANIA PODSTAXRIOWTE:
1.1.Złozenie wniosku spełniającego wymagania art. 8 ustawy zdnia 13 września 1996r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, zpożn. zm.)
1.2.0kreślenie rodzajow odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

w tym wszystkich selektywnie zbieranych rodzaj ow odpadow.
1.3.0kreślenie miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikającego

z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego oraz powiatowego
i gminnego planów gospodarki odpadami do których mają być przekazywane wraz
z udokumentowaniem gotowości przyjecia tych odpadow przez przedsiębiorcę
zarządzaj ącego odpowiednimi instalacj ami.

1.4.Złozenie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek
na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

1.5.Przedstawienia sposobu realizacji obowiązku ograniczenia składowania masy odpadow-'
ulegających biodegradacji.

2. WYMAGANIA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO — POJAZDY.
2.1.Pojazdy stosowane do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Powinny spełniac wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 199? r.
prawo o ruchu drogowym (Dz.. U. Nr 98, poz.602 z póżn. zm.).

.2.Poj azdy powinny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów w tym
pojemników z przednim załadunkiem oraz spełniać standardy techniczne określone
odpowiednio :
I) norma PEEN 1501 pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi

mechanizmy załadowcze. Wymagania o gólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia

2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczenstwa
(Dz. Li. Nr 91, poz.858) .

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 20021: w Sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 1-91, poz.1596).

lx.)



4) Deklaracja zgodności według ustawy z dnia 30 sierpnia 20021'. o systemie zgodności(Dz. U. Nr 166,poz.1360 z późn.zm.)
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracyi polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003r.w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zezwnątrzpomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1 3 ] 6)6) Pojazdy powinny być oznakowane nazwą i adresem firmy oraz numerem telefonukontaktowego.

2.3.Pojazdy do odbierania odpadów powinny być utrzymane w należytym staniehigienicznym , a przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającąposiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadanie umowy z podmiotemświadczącym takie uslugi.
2.4.Przedsiębiorca w celu zapewnienia ciągłości kompleksowości i terminowościświadczonych usług powinien posiadać co najmniej 2 pojazdy do odbioru odpadówkomunalnych nie segregowanych, samochód do mycia i dezynfekcji pojemników i 2pojazdy do odpadów segregowanych, w tym jeden z przednim załadunkiem i jedenz dźwigiem hydraulicznym HDS.
2.5.Baza sprzętowo transportowa nie może znajdować się dalej niż 50 .km od miejsca odbioruodpadów i musi Spełniać wymogi wynikające z prawa budowlanego i ochronyśrodowiska.

3 . POJEMNIKI
3.1.Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którymposiada umowę na odbiór odpadów komunalnych powinny spełniać warunki określonew „Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie”.
3.2.Pojemniki powinny być wyraźnie i w sposób trwały oznakowane nazwą firmy.3.2.Przedsiębiorca ma obowiązek mycia i dezynfekcji pojemników z częstotliwością. conajnmiej raz w miesiącu w okresie letnim i raz w kwartale w pozostałych okresach.

4. XUYMAGANIA ADM INISTRACYJNE

4.1.Przedsiębiorca lub osoby zarządzające powinny posiadać kwalifikacje w zakresiegOSpodarowania odpadami.
4.2.Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów uchwalonego w gminie„Regulaminu utrzymania czystości i porządku” Uchwała Nr XXXII/17U/2005 RadyGminy Opinogóra Górna z dnia 21 grudnia 2005 r.
4.3.Świadczenie uslug odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości możebyć prosi-'adzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.4.4.Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umówz właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania z usług. W terminie do 15 dnia poupływie każdego miesiąca ma obowiązek sporządzenia i przekazywania Wójtowi wykazuwłaścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadówkomunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącuumowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Ewidencja i wykazy powinny zawierać imię, nazwisko lub nazw właścicielanieruchomości, datę zawarcia (rozwiązania ] umowy oraz adres właściciela nieruchomościoraz adres nieruchomości.
4.5.Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów i dowodówświadczenia usług osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie Wójta Gminy.4.6.Przedsiebiorcaj est zobowiązany zgodnie z art.9a ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości



i poiządku 11 gminach do sporządzania i przekazioyaania Wojttm-i Gminy informacji
dotyczacej:
l.? masy poszczegolnych11'odzajdw odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy o

terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
21' Sposobów zagospodarowania poszczegolnych iodzajow odebranych odpadów

komunalnych,
31” masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku

odpadow,
41 masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na

składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

5. WYMAGANIA DODATKOWE
5.1 Zastrzega się prfaiwo nałożenia dodatkowych warunkow prowadzenia działalnosci objętej

zezwoleniem, jeżeli wymagać tego bedą względy och1on'1 środowiska lub inne po
przepiowadzeniu kont]oli realizacji wamnkow zezwolenia.

5.2.Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia
przez przedsiębiorcę w/w wymagań zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

5.3.Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania
obowiazkow dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art.9
ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

"I.

@ 2

Ustalam wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiornikow bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

]. WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1. Złożenie wniosku spełniającego wymagania art.8 ustawy z dnia 13 września 1996r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 662, z póżn. zm.).
Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewna.
Złożenie zaświadczenia o braku zaległości podatkowy-foli i zaległości w płaceniu składek

na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

1.
1. [,:-J

[s..)

2. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1.Pojazdy do opróżniania zbiornikow bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

powinny spełniac wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.11.20021'. w sprawie wymagań dla pojazdów-' asenizacyjnych (Dz.U.Nr193,poz. 1617)
wydanym na podstawie a11.2 ust.2 ustawy z dnia 13 września 19961'. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

2.2. Pojazdy powinny spełniać następujące standardy teclmiczne :
' posiadac ważne badania techniczne
. udokumentowane prawo do dj.-*sponowania środkami transportu ( dowód

rejestracyjny, dowód zakupu)
. pojazdy powinny byc oznakowane nazwą i adresem firmy oraz numerem telefonu

kontaktowego.
'? 3. Pojazdy do opróżniania zbiornikow bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

powinny byc utrzymane w należytym stanie higienicznym, a przedsiębiorca powinien
przedstawić dokumentację 1:1otwie1'dzająca posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji



pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie
usługi.

2.4.Przedsiebiorca w celu zapewnienia ciągłości kompleksowości i terminowości
świadczonych usług powinien posiadać co najmniej 3 pojazdy do opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Baza sprzętowo transportowa nie może znajdować się dalej niż 50 km od miejsca
odbioru i musi spełniać wymogi wynikaj ące z prawa budowlanego i ochrony środowiska.

3. WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE
3.1 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów uchwalonego w gminie

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXII Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia 21 grudnia 2005r.).

3.2.Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie
umowy i na warunkach w niej określonych.

3.4.Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawarty-ich 2 właścicielami
nieruchomości umów i dowodów korzystania z usług. W terminie do 15 dnia po upływie
każdego miesiąca ma obowiązek Sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy wykazu
właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów
komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Eta-tidencja i wykazy powinny zawierać imie„
nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, date zawarcia (rozwiązania ') umowy-',
adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

3.5.Przedsiębiorca zobowiązapy jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów
świadczenia usług osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie Wójta Gminy.

3.6.Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy o utrzymaniu i porządku
w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy informacji dotyczącej:

- ilości i rodzajów nieczystości ciekłych z obszaru gminy w terminie do konca
pierwszego kwartału po upływie roku kalendarzowego.

4. WYMAGANIA DODATKOWE
4.1.Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej

zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po
przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

4.2.Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełniania
przez przedsiębiorcę wfw wymagań zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

53
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie intemetowej Urzedu.

@ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
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ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna

z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, opróżniania zbiorników-' bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

Na podstawie art.? ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz @ 2, a 3 i 5 4

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych

sposobów-' określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz.33 ) zarządzam co następuje:

@]

Ustalam wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

i. WYMAGANIA PODSTiAWOWE:
1.1 Złożenie wniosku spełniającego wymagania art. 8 ustawy zdnia 13 września 1996r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622,2póżn. zm.)

1.2.0kreślenie rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
w tym wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów.

1.3.0kreślenie miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikającego
z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego oraz powiatowego
i gminnego planów gospodarki odpadami do których mają być przekazywane wraz
z udokumentowaniem gotowości przyjęcia tych odpadów przez przedsiębiorcę
zarządzaj ącego odpowiednimi instalacj ami.

1.4.Złozenie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek
na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

1.5.Przedstawienia sposobu realizacji obowiązku ograniczenia składowania masy odpadów

ulegających biodegradacji.

z hhih'riviAGANiA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO -- Poraznr.
2.1.Pojazdy stosowane do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.602 z póżn. zm.).

2.2.Pojazdy powinny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów w tym
pojemników z przednim załadunkiem oraz spełniać standardy techniczne określone
odpowiednio :
i.) norma PE-EN 1501 pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi

mechanizmy załadowcze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
2.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia

20031: w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
(Dz. U. Nr 91, poz.858) .
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pażdziernika 20021: w spray.-'ie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596).

UJ n..-#



4) Deklaracja zgodności według ustawy z dnia 30 sierpnia 3003r. o systemie zgodności
(Dz. U. Nr 166,poz.1360 z pózn. zm.]

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 lipca 20031”.
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zezwnątrz
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz.l316)

&) Pojazdy powinny być oznakowane nazwą i adresem firmy oraz numerem telefonu
kontaktowego.

2.3.Pojazdy do odbierania odpadów powinny być utrzymane w należytym stanie
higienicznym , a przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą
posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadanie umowy z podmiotem
świadczącym takie usługi.

2.4.Przedsiębiorca w celu zapewnienia ciągłości kompleksowości i terminowości
świadczonych usług powinien posiadać co najmniej 2 pojazdy do odbioru odpadów
komunalnych nie segregowanych, samochód do mycia i dezynfekcji pojemników i 2
pojazdy do odpadów segregowanych, w tym jeden z przednim załadunkiem i jeden
z dżwigiem hydraulicznym HDS.

2.5.Baza Sprzętowo transportowa nie może znajdować się dalej niż 50 km od miejsca odbioru
odpadów i musi spełniać wymogi wynikające z prawa budowlanego i ochrony
środowiska.

3. POJEMNIKI
3.1.Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości. z którym

posiada umowę na odbiór odpadów komunalnych powimiy spełniać warunki określone
w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie”.

3.2.Pojemniki powinny być wyraźnie i w Sposób trwaly oznakowane nazwą firmy.
3.2.Przedsiębiorca ma obowiązek mycia i dezynfekcji pojemników z częstotliwością. co

najmniej raz w miesiącu w okresie letnim i raz w kwartale w pozostałych okresach.

4. WYMAGANIA ADMINISTRACYINE

4.1.Przedsiębiorca lub osoby zarządzające powinny posiadać kwalitikacje w zakresie
gospodarowania odpadami.

4.2.Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów uchwalonego w gminie
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku” Uchwała Nr XXXII/l 70/2005 Rady
Gminy Opinogóra Górna z dnia 21 grudnia 2005 r.

4.3.Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może
być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.

4.4.Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów
2 właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania z usług. W terminie do 15 dnia po
upływie każdego miesiąca ma obowiązek sporządzenia i przekazywania Wójtowi wykazu
właścicieli. z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów
komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.
Ewidencja i wykazy powinny zawierać imię. nazwisko lub nazw właściciela
nieruchomości, datę zawarcia (rozwiązania ) umowy oraz adres właściciela nieruchomości
oraz adres nieruchomości.

4.5.Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia BEE-*ldEHl umów i dowodów
świadczenia usług osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie Wójta Gminy.

4.6.Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art.9a ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości



i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy informacji
dotyczac ej:
]. masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w

terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
29" sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów

komunalnych,
3! masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku

odpadów:
4! masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na

składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

5. WWAGANIA DODATKOWE
5.1.Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej

zezwoleniem, jeżeli wymagac tego będę względy ochrony środowiska lub inne. po
przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

5.2.Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypelnienia
przez przedsiębiorcę w/w wymagań zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

S.S.Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania
obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art.?
ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

"'I
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Ustalam wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

l. WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1. Złożenie wniosku spełniającego wymagania arts ustawy z dnia 13 września 19961:

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132. poz. 662. z póżn. zm.).
12. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewna.
1.3. Złożenie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek

na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

2. WWAGANIA TECHNICZNE
2.1.Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
l2.l 1.20021'. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.Nr193,poz. 1617)
wydanym na podstawie art..? ust.2 ustawy z dnia l3 września 19961: o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

2.2. Pojazdy powinny spelniac następuj ące standardy techniczne :
' posiadac ważne badania techniczne
« udokumentowane prawo do dysponowania środkami transportu (_ dowód

rejestracyjny. dowód zakupu)
- pojazdy powinny być oznakowane nazwa i adresem iii-my oraz numerem telefonu

kontaktowego.
.Żi. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływonych i transportu nieczystości ciekłych

powimty byc utrzymane w należytym stanie higienicznym. a przedsiębiorca powinien
przedstawić. dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji

tu.]



pojazdów-' asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem śr.-yiadczącym takie
usługi.

2.4.Przedsiębiorca w celu zapewnienia ciągłości kompleksowości i terminowości
świadczonych uslug powinien posiadać co najmniej 3 pojazdy do cpró'zniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Baza sprzętowo transportowa nie może znajdować się dalej niż 50 km od miejsca
odbioru i musi spełniać wymogi wynikające z prawa budowlanego i ochrony środowiska.

3. WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE
3.1 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów uchwalonego w gminie

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXII Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia 21 grudnia 2005r.).

3.2.Świadczenię usług opróżniania zbiomików bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie
umowy i na warunkach w niej określonych.

3.4.Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych z właścicielami
nieruchomości umów i dowodów korzystania z usług. W terminie do 15 dnia po upływie
każdego miesiąca ma obowiązek sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy wykazu
właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów
komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości. z którymi w poprzednim miesiącu
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Ewidencja i wykazy powinny zawierać imię.
nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości. datę zawarcia (rozwiązania ) umowy.
adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

3.5.Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów-'
świadczenia usług osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie Wójta Gminy.

3.6.Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy o utrzymaniu i porządku
w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy informacji dotyczącej:

' ilości i rodzajów nieczystości ciekłych z obszaru gminy w terminie do końca
pierwszego kwartału po upływie roku kalendarzowego.

4. WYMAGANIA DODATKOWE
4.1.Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej

zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będa względy ochrony środowiska lub inne.. po
przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

4.2.Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełniania
przez przedsiębiorcę wfw wymagań zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
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Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
Wójta Gminy Opinogóra Górna

2 dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia wzakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości., opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

Na podstawie art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 IATZGŚIIiEI 19961: o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (_Dz. U. z 2005 r. Nr 336. poz. 2008) oraz @ 2. @ 3 i 55 4
Rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 20051: w sprawie szczegółowych
Sposobów określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz.33 ) zarządzam co następuje:

@]
Ustalam wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1 . WYMAGANIA PODSTAWOWE:
1.1.Złożenie wniosku spełniającego wymagania art. 8 ustawy zdnia 13 września 1996r.

outrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132. poz. 622, zpóz'n. zm.)
1.2.Ok1eślenie rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

w tym wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów.
1.3.0kreślenie miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikającego

z Planu Geopodarki Odpadami dla ih-iojewództwa Mazowieckiego oraz powiatowego
i gminnego planów goSpodarki odpadami do których mają być przekazywane wraz
z udokumentowaniem gotowości przyjęcia tych odpadów przez przedsiębiorcę
zarządzającego odpowiednimi instalacjami. .1.4.Złozenie zaświadczenia o braku zaległości podatkową-'ch i zaległości w płaceniu składek
na ubezpieczenia zdrowotne lub spoleczne.

1.5.Przedstawienia sposobu realizacji obowiązku ograniczenia składowa-rania masy odpadów
ulegających biodegradacji.

2. WYMAGANIA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO — POJAZDY.
2.1.Pojazdy stosowane do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Powinny spełniac wymagania techniczne określone w LlStEiUl-iiE z dnia 20 czerwca 1997 r.
prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.602 z późn. zm.).

.lPojazdy powinny byc dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów w tym
pojemników z przednim załadunkiem oraz spelniac standardy teclmiczne określone
odpowiednio :
I] norma PEEN 1501 pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi

mechanizmy zaladowcze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 kwietnia

20031: w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczenstwa
("Dz. U. Nr 91. poz.858) .

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pażdziernika 2.0021: w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U Nr 19], pg; 1 596).

is.]



I i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy infonnacji
dotycząc ej:

' 1.-t' masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w
terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

2! sposobow zagospodarowania poszczegolnych rodzaj ćw odebranych odpadow
I komunalnych,

3! masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku
Odpadńwi

' 4? masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na
składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

' 5. WYMAGANIA DODATKOWE
5.1.Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunkow prowadzenia działalności objętej

zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będę względy ochrony środowiska lub inne, po' przeprowadzeniu kontroli realizacji warunkow zezwolenia.
5.2.Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia

I
przez przedsiębiorcę w/w wymagań zgodnie z art.?1 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości

. i porządku w gminach.
5.3.Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania

obowiazkow dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art.9
ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

sz
Ustalam wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiornikow bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1. Złożenie wniosku spełniającego wymagania ares ustawy z dnia 13 września 19961:

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132. poz. 662, z póżn. zm.).
1.2. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
1.3. Złożenie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek

na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1 .Pojazdy do opróżniania zbiornikow bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

powinny spełniać wymagania określone w rozyrorzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.11.20021'. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.e93,poz. 1617)
tyją-"danym na podstawie art.2 ust.2 ustawy z dnia 13 września 19961'. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

2.2. Pojazdy powinny spełniać następujące standardy techniczne :
. posiadać ważne badania teclmiczne
' udokumentowane prawo do dysponowania środkami transportu ( dowód

rejestracyjny, dowód zakupu)
' pojazdy pon-Firmy być oznakowane nazwa i adresem firmy oraz numerem telefonu

kontaktowego.
2.3. Pojazdy do opróżniania zbiornikow bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pownmy być utrzymane w należytym stanie higienicznym, a przedsiębiorca powinien
przedstawić dokumentację potwierdzająca, posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji



pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie
usługi.

2.4.Przedsiebiorca w celu zapewnienia ciągłości kompleksowości i terminowości
świadczonych usług powinien posiadać. co najmniej 3 pojazdy do opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Baza sprzętowo transportowa nie może znajdować się dalej niż 50 km od miejsca
odbioru i musi spełniać wymogi wynikające z prawa budowlanego i ochrony środowiska.

3. WYMAGANIA ADMINISTRACYJNE
3.1.Przedsiebiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów uchwalonego w gminie

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXII Rady Gminy
Opinogóra Górna z dnia 21 grudnia 2005r.).

3.2.Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie
umowy i na warunkach w niej określonych.

3.4.Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych 2 właścicielami
nieruchomości umów i dowodów korzystania z usług. W terminie do 15 dnia po upływie
każdego miesiąca ma obowiązek sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy wykazu
właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów
komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Ewidencja i wykazy powinny zawierać imie„
nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, datę zawarcia (rozwiązania ) umowy.
adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

3.5.Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów
świadczenia usług osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie Wójta Gminy.

3.6.Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy o utrzymaniu i porządku
w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy informacji dotyczącej:

- ilości i rodzajów nieczystości ciekłych z obszaru gminy w terminie do końca
pierwszego kwartału po upływie roku kalendarzowego.

4. WYMAGANIA DODATKOWE
4.1.Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej

zezwoleniem, jeżeli wymagac tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po
przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

4.2.Wydane zezwolenie może być: cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełniania
przez przedsiębiorcę w/w wymagań zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
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Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzedu.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy,.„iinogóra

Górna
._.

Stanisłpw „ lile-*teska
„ i.

L



”Ciechanów 30.12.2oo3Ros.i-7645r3r2003

D E C Y Z J ANa podstawie art. 33, ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniuustawy __ Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórychustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1095 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 104Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 roku zpóźniejszymi zmianami),
o r z e k a mzamknąć składowisko odpadów komunalnych w Rembówkupodległe Zarządowi Gminy Opinogóra Górna,ul. Krasińskiego 4, 06-408 Opinogóra,w terminie do dnia 31 grudnia 2004 roku.

1. Do czasu zamknięcia składowńska odpadów komunalnych, zarządzającyskładowiskiem podejmie działania związane z uporządkowaniem terenu składowiska.Przywozone odpady winny być spychane do wykopu i zabezpieczane przedrozwiewaniem (przysypywane ziemią)-' 2. Techniczne warunki zamknięcia składowiska odpadów, sposób rekultywacji orazharmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska zostaną okresloneodrębną decyzją po przedstawieniu przez Urząd Gminy w Opinogórze Górnej' dokumentacji rekultywacji Lstosownego wniosku.
Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o Wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony' ' środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, zobowiązała organyochrony środowiska do wydania z urzędu decyzji dotyczących zamkniecia składowiskodpadów nie spełniających wymogów ochrony środowiska. Poniewaz Urząd Gminy w' Opinogórze Górnej na rozprawie w dniu 29.12.2003 nie podjął się dostosowaniaskładowiska w Rembówku do wymogów ochrony środowiska, orzeczono jak wsentencji. Do 31 grudnia 2004 roku, Urząd Gminy w Opinogórze Górnej powinien' rozwiązać problem gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie.
Od niniejszej decyzji słuzy stronie odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Ciechanowskiego wterminie 14 dni od daty doręczenia. '

",—„ił?

„f z::/akta„,z/Fi/
/

,/
| /

Otrzymują:

'

Zarząd Gminy Opinogóra Górna, ul. Krasińskiego 4, 06-400 Opinogóra,
Do wiadomości;

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Ciechanowie.ul- Strażacka 6, 05-400 Ciechanów.



Informacja
o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz
innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla

środowiska

Gmina: Opinogóra Górna

Powiat: ciechanowski

Województwo: mazowieckie

Informacje za okres: 2004r.

stan na dzień 31 grudnia 2004r.

Dział 1. Informacje dotyczące azbestu

Nazwa Miejsce
wyrobu wystepowania Jednostka l|ość Uwagi
zawierającego wyrobu miary

Lp. azbest zawierajacego
azbestjadres)

płyty faliste " m2 6.550
1- płyty płaskie Baeza 1.640 "'dachowkapłytki

eternitowe(pekrycie
dachowe)

łyty faliste 2.886
2. płyty płaskie Bogucin rn2 9.100

płyty faliste _ 5.270
3. płyty płaskie Chrzanowo mt” 270

płyty faliste „ 5.392
4- Chrzanówek ma płytki eternitowe

płyty płaskie aso (pokrycie dachowe)

płyty faliste :' 14.499
5. płyty płaskie Czernice m2 168 płytki eternitowe
6. płyty faliste Długołęka m2 ; 3.795

płyty faliste
'

615
7. płyty płaskie Dzbenie m2 7.043

8. płyty płaskie Elżbiecin m2 6.4105
Łpłyty faliste 11570

9 jpłyty płaskie Gaździe rn2 170
płyty faliste 4.541

10- płyty płaskie Janew-'ięta m2 936



|11. ipłyty płaskie lKąty m2 i 8.584 _!
[ płyty faliste J. 2

l 420 |

112. płyty płaskie IKlonowo m 1 2.052 :

płyty faliste | 1 .017- 'i

13. płyty płaskie Kobylin m2 [122425 |
_ płytyfaliste

' 18.120
14. płyty płaskie Kołaczków * 1112 4.445

1 I | '

r płytyfaliste Kołaki 3.980
15. płyty płaskie Budzyno rn2 2.720

płyty faliste Kołaki Kwasy 2 7-120
18. płyty płaskie m 1.345

płyty faliste 2
8.143

17- płyty płaskie Kotermań 111 1.488

18. płytyfaliste Laguny m2 12.744

19. płyty faliste Łęki mE 8.440
20. płyty faliste Niemierzyce mił 1.320

Opinogóra
21. płyty faliste Dolna 1112 7.040

płyty faliste Opinogóra 2 7.788 1
22- płyty płaskie Górna? m . 2.448 płytki eternitowe

Opinogóra
23. płyty faliste Kolgnia m2 2.134
24. płytyfaliste Pajewn Klńle m2 . 6.435

płyty faliste 8.3425
25. płyty płaskie Pałuki mi2 . 1.281
28. płytyfalis'te Pakujewg ITłE 2.521 dach-obora

płyty faliste 15.284 .„

27. płyty płaskie Pomorze m2 2.950 płytki eternitewe l
_ płytyfałiste .. 23.080 |
23- płyty płaskie Przedwojewo m.. 780 płytkieternitowe

'

29. płyty faliste Rąbież mZ 8.807
30. płytyfaliste Rembowo iii2 5.230
31. płytyfałiste Rembpwko m2 14.782
32. płyty faliste 5051193440 m2 1.740

płyty faliste 981
33. płyty płaskie Trętowo

1112 141 płytki eternitewe

płyty faliste 2
17.892

34. płyty płaskie Wierzbowa m : 5.324 płytkieternitewe #]

35. ipiyty faliste Wilkowo ' m2 2.730

35 [Ph./TY faliste %fładysławowo 012 3-070



| płyty faliste Vv'ala i 2 LIŻBS

i
37. płyty płaskie XVierzbowska ! m | 1.120 | płytki eternitpwe

płyty faliste Wólka - '
3.010

38. płyty płaskie Lanięcka m2 945 ipłytki eternitpwe

płyty falista .Za-inie
2

3.737 [
39. płyty płaskie lmbrzyki m 120 płytki eternitpwe

płyty faliste 4.47?
40. płyty płaskie Załuże Patorv „ rn2 .. 180 płytki eternitpwe
41. płyty faliste 2

' 6.809
PiS/W płaskie . Zygmuntcwa m 1.350

Dział 2. Informacje dotyczące PCB

".

Lp. Nazwa Miejsce Ilcść Jednostka Stan instalacji Data i SpOSÓb
instalacji lub występowania PCB miary lub usunięcia lub
urządzenia instalacji lub urządzenia zastąpienia PCB
zawieraj ącego urządzenia inną substancją

_ PCB zattfierającegp '
[ iPCB

r

i
i



Dział 3. Informacje dotyczące substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska, innych
niż azbest i PCB

-' Nazwa wyrobu lit./ijejsce wystepowaniei ! i '
Zawierającego wyrobu ! j
substancje zawierającego ! ' (

Lp. stwarzające szczegolne substancje Ilośc'Jednostka Uwagi
zagrożenia dla stwarzające szczegolne miary |
środowiska inne niż zagrożenie
azbest i'PCB dla środowiska |

|
= i

!

i |

I

Osoba sporządzająca zestawienie:

mgr Grażyna Ozimek - inspektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska
tel: (023) 671-70-85 fax (023) 673-61—10
e-mail: uci opinogorafxinoczte.onet.pl

Z up. Wójta Gminy Opinogóra Górna

mgr inż. Beata Gelasińska - Sekretarz Gminy

Opinogóra, dn. 02 lutego 200512



Informacja
o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz
innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla

środowiska

Gmina : Opinogóra Górna
Powiat : ciechanowski

Województwo : mazowieckie

Dział 1. Informacje dotyczące azbestu

informacja za okres: 2005r.

stan na dzień 31 grudnia 2005r.

Lp. Nazwa wyrobu Miejsce
zawierającego występowania Jednostka ilosc Uwagi
azbest wyrobu miary

zawierającego
azbest (adres)

1. "”

płyty fałiste Bapze m2 0000
płyty płaskie 007 dachowkapłytki

eternitowe(pokrycie
dachowe)

2. płytyfaliste Bogucin m2 11.040
płyty płaskie 2.169

3. płytyfaliste
2

5.697
EWY płaskie Chrzanowo m 35

4. płytyfaliste Chrzanowek rn2 5.243
płyty płaskie 250 płytki eternitowe

(pokrycie dachowe)
5. płytyfałiste 12.020

płyty płaskie Czernice m2 210 'płytkieternitowe
6. płyty fałiste

2
3.930

płyty płaskie Długołęka ”* 256
7. płytytaliste Dzbonie m2 7.114

płyty płaskie 120
8. płyty faliste Elżbiecin m2 4.077
9. płytyfaliste

2
1.278

płyty płaskie GDZdZ'E m 220
10. płyty faliste

2 3.734
płyty płaskie Janow1ęta m 272



1 1. płyty faliste Kąty rn2 i 2.400
12. płyty faliste Klonowo m2 3330
13. płyty faliste 12.013

płyty płaskie Kobylin m2 1.062
14. płyty faliste _ 17.564

płyty płaskie KDłaGZKÓW mi” 2.502
15. płyty faliste Kołaki 3.540

płyty płaskie BUdZY'ł” „_ m2 2.640
16. płyty faliste Kołaki Kwasy 5.299

płyty płaskie ”12 960
17. płyty faliste 6.283

płyty plaskie Kotermań m2 780
18. płyty faliste 11.834

płyty płaskie Łaguw m2 330
19. płyty faliste 8.986

płyty płaskie Łąk] m2 938
20. płyty faliste 750

płyty płaskie Niemierzyce rn2 60
21. 1 płyty faliste Opinogóra 6.420

płyty płaskie Dolna m2 300
22. płyty faliste Opinogóra 1.111

.
, 2

płyty płaskie Gorna m 264 płytki eternitowe
23. płyty faliste Opinogóra

Kolonia rn2 978
24. płyty falista Pajewo Krola 5.194

płyty płaskie m2 130
25. płyty faliste 8.949

płyty płaskie Pałuki rn2 480
26. płyty faliste 3.500

płyty płaskie Patory rn2 220 płytki eternitowe
27. płyty faliste 6.900

DłYtY płaskie Pokojewo m2 670 Dach — obora
28. płyty faliste

2
17.639

płyty płaskie Pomorze m 1.020 płytki eternitowe
29. płyty faliste

2
8.407

płyty płaskie Przedwojewo m 403
płytki eternitowe



30- płyty faliste
płyty płaskie Rąbież m2

5297

31. płyty faliste
520

płyty płaskie Rembuwo m2
5449

32- płyty faliste 2 250

płyty płaskie Rembówku
m 10246

33' Płyty fElłłStB Sosnowa 2
408

34. płyty faliste Trętowu m2
1320

35 płyty faliste
m 1-50

płyty płaskie Wierzbowa m?-
13067

33 płyty faliste Wilkowo 2
5.781 płytki eternitewe

37- płytyfaliste
m 1'470

płyty płaskie Władysławowo m2
9768

33- łytyfałiste Wola
515

płyły płaskie Wierzbowska m2
3577 -

ig Pił/tyfaliste
WólkaŁanięcka m2 ;833 Płytkieternitewe

41. Ełgśłźłłżłż załuze'mbrzyki m2 2-794

płyty płaskie
Zygmunta—wo rn2

7658

Gmina
272

Ogółem: Opinogóra m2 259372 płyty faliste
25.734Górna [ Płyty płaskie



Dział 2. Informacje dotyczące PCB

i. !Nazwa Miejsce Ilość Jadnnstisa ! Sian instalacji iData i Spasób
instalacji lub występowania PCB miary ilub usunięcia lub
urządzenia instalacji lub urządzania zastąpienia PCB
zawierające gu urządzania | inną substancja
PCB zawieraj ącego !

PCB
_

2. - - - - - -



2

Dział 3. Informacje dotyczące substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska, innych
niż azbest i PCB

i Nazwa wyrobu ]Miejsce występowania ' '
Zawierającego wyrobu
substancje zawierającego

Lp. stwarzające szczegoine substancje ilosc Jednostka Uwagi-zagrożenia dla stwarzające szczegolne miary
srodowiska, inne niż zagrożenie
azbest i PCB dia środowiska

Osoba sporządzająca zestawienie:

mgr Grażyna Ozimek - inspektor ds. inwestycji. gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska
tel: 023 671—70-85 fax 023 673-61-10
e-maii: ug ooinoqora©oocztaonetol

Z up. Wójta Gminy Opinogóra Górna

mgr inż. Beata Golasińska — Sekretarz Gminy

Opinogóra; dn. 28 marca 20061:



o rodzaju,
Informacja

innych substancji stwarzających szczegolne zagrożenie dla
środowiska

Gmina : Opinogóra Górna
Powiat : ciechanowski

Wojewodztwo : mazowieckie

informacja za okres: 2008r.

ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz

stan na dzień 31 grudnia 2006r.

Dział 1. Informacje dotyczące azbestu
'Lp. [Nazwa wyrobu Miejsce

[zawierajacego występowania
Jednostka)

Ilosć Uwagi
[
azbest wyrobu miary

zawierającego |] azbest (adres)
] ]

_'l.
Lpłyty faliste Bacze m2 8.000 |płyty płaskie

- 807 rdachówkapłytki ]
eternitowe(pokrycie

. dachowe)2. lpłyty faliste Bogucin mz 10.196
płyty płaskie 2.169

3. płyty faliste
2 5.69?

[”płyty płaskie Chrzamwc' ”"' 3574.
Ipłyty faliste Chrzanowek rn2 8.877 ]

4 płyty płaskie 250 płytki eternitowe
__ |

(pokrycia dachowe)5.
płyty

faliste 12.520. płyty płaskie ń Czernice rn2 210 płytki eternitowe
6. płyty faliste

2 8.760
płyty płaskie Długołęka rn 258

7. płyty faliste Dzbonie rn2 7.714
płyty płaskie 120 iLa. [płyty faliste Elżbiecin m2 4.977 .'9. [płyty faliste

2 1.278 ['
_I'„i płyty płaskie GUZdZ'e "” l 220 [ |10. 'Lpłyty faliste |'

2 Lavea |' 7
„_g fpłyty płaskie rJanowręta l rn | 272 |' _i'



11. i płyty faliste Kąty 2.679
12. płyty faliste , 12.013

płyty płaskie Kobylin 1.062
13. płyty faliste 17.564

płyty płaskie Kołaczkow 2.502
14. płyty faliste ' Kołaki 3.540

płyty płaskie Budzyno 2.640
15. płyty faliste Kołaki Kwasy 5.229

płyty płaskie 960
16. płyty faliste 6.263

płyty płaskie Koterman 760
17. płyty faliste 11.634

płyty płaskie Laguny 360
16. płyty faliste 6.966

płyty płaskie Łęki 936
19. płyty faliste 750

płyty płaskie Nientterzyce 60
20. płyty faliste Opinogóra 6.420

płyty płaskie Doma- 300
21. . płyty faliste Opinogóra 1.311

płyty płaskie Gorna 264 płytki eternitowe
22. płyty faliste Opinogóra. 1.136

Kolonia
23. płyty faliste Opinogóra 16?

płyty płaskie Górna
Osiedle 270

24. płyty faliste Pajewo Króle 5.654
płyty płaskie 470

25. płyty faliste 4.696
płyty płaskie Pałuki 230

26. płyty faliste 3.500
płyty płaskie Patory 220 płytki eternitowe

27. płyty faliste 6.900
płyty płaskie Pokojewo 670 Dach - obora

26. płyty faliste 16.401
płyty płaskie Pomorze 1.020 płytki eternitowe

29. płyty faliste 6.477

płyty płaskie Przedwojewo 403 płytki eternitowe

_płyty faliste 4.053
30.

płyty płaskie
Przytorka 25



3

31. plytyfaliste
2 5.297 7

płyty płaskie Rąb'ez ”" 520
32.

'
płyty faliste

2
5449

. plyty płaskie Rambo” "” 250
33. łyty faliste m2 10.609

płyty płaskie Rembówke 408
34. płyty faliste Sosnowe m2 1.320
35. płyty'faliste 13.097

płyty plaskie Wierzbowa m2 5.701 płytki eternitcwe
36. płyty faliste Wilkpwe rn2 1.470
37. płyty faliste 9.768

płyty płaskie Władysławowa m2 515
38. ł yfaliste Wala 4.192

płyty płaskie Wierzbowska m2 840 płytki eternitewe
39. płyty faliste Wólka Łanięcka m2 4.040
40. plytyfaliste Załuże Imbrzyki m2 2.444
41. płyty faliste _* 7.636

Zygmuntcwc rn2
płyty płaskie - 502

Gmina
2

264.690 płyty faliste

.
Ogniem” 323390” m ze. 374 Ipłyty płaskie

Dział 2. Informacje dotyczące PCB

Lp. Naze-ia Miejsce Ilość Jednostka Stan instalacji Dataispcsób i
instalacji lub wystepowania PCB miary lub usunięcia lub
urządzenia instalacji lub urządzenia zastąpienia PCB
zawierając egc urządzenia inną substancją
PCB zawierającego

PCB

IsJ



4

Dział 3. Informacje dotyczące substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska, innych niż azbest
i PCB

Nazwa wyrobu ] |
zawierającego Miejsce wystepowania '

substancje wyrobu zaWIerającego , , Jednostka 'Lp. stwarzające substancje stwarzające Ilosc
mia Uwagi ,szczegolne zagrożenie szczegolne zagrożenie ry

dla środowiska. in ne dia środowiska
niż azbest i PCB

2. _ _ _

Osoba sporządzająca zestawienie:

mgr Grażyna Ozimek — in_spektor ds. inwestycji, gospodarki komunalnej :' ochrony
środowiska
Tel.: (023) 671-70-85 fax (023) sra-617,10 „ -' -- rr.
e-mail: ug_opinogora@ooczta.onet.pj ..

Z up. Wójta Gminy Opinogóra Górna

mgr inż. Beata Golasińska — Sekretarz Gminy

Opinogóra, dn. 22 marca 200?r.
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