
Sprawozdanie Wóita Gminv Dobromierz
z realizacii qminneqo planu qospodarki odpadami

i proqramu ochronv środowiska Gminv Dobromierz za Iata 2007 - 2008.

l. Wprowadzenie

1 ) Gel przygotowania sprawozdania.
Przedmiotem sprawozdania z rea|izaĄi Gminnego P|anu Gospodarki odpadami oraz

Programu ochrony Środowiska jest ocena rea|izacji postawionych w planie gminnym celów
szczegółowych, jakościowych i i|ościowych dotyczących zagadnień organizacyjnych jak
i technicznych odniesionych do wymaganych stopni pzetwarzania odpadów, odzysku,
unieszkod|iwiania oraz planowania obiektów czy teŻ prowadzenia edukacji społecznej. W
sprawozdaniu zawarte są informacje dotyczące załoŻeń podstawowych oraz podsumowanie
i ocena w szczególności wykonania poszczegó|nych zadań'
P|an gminny został odniesiony do PPGo oraz WPGo.

2) Podstawa prawna sporządzen ia s prawozdan ia.
Podstawą prawnąsporządzenia sprawozdania jest art.14 ust'13 ustawy z dnia 27.04'2001 r.

o odpadach (Dz' U. z2oo1 r', Nr 62, poz'628 z póŹn. zm,)

3) organy' którym sprawozdanie zostanie przedłożone i okres jaki obejmuje.
Zgodnie z arl.14 ust.12b ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62,

poz.628 z póżn. zm.) sprawozdanie pzedłożone zostaje Radzie Gminy Dobromiez w terminie
do dnia 31 marca 2009 r. oraz Zaządowi Powiatu Swidnickiego w terminie do dnia 31 marca
2009r' Sprawozdanie z rea|izacji p|anu gospodarki odpadami, obejmuje okres dwóch |at
ka|endazowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

4) Data i numer uchwały Rady Gminy w sprawie przyięcia gminnego planu gospodarki
odpadami

Gminny P|an Gospodarki odpadami oraz Program ochrony Srodowiska pzyjęty został do
rea|izacji Uchwałą Rady Gminy Nr XXlV/144l04 z dnia 30 czenłca 2004 r. Następnie Rada
Gminy Dobromiez Uchwałą Nr )fiV|/'l38/08 z dnia 24 wześnia 2008r. przyjęła aktua|izację
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Dobromiez.

5) Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania.
a' rodzaje i i|ościodpadów poddawanych poszczegó|nym procesom unieszkodliwiania i odzysku
b. rea|izacja działań ujętych w gminnym p|anie gospodarki odpadami na |ata 2007- 2008.
c. sposoby iżródła finansowania pzedsięwzięć
d. monitoring.
e. podsumowanie.

6) Sposób zbierania informacji oraz ich źródła
a. wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wrazz wnioskami o ich

wydanie,
b. dane od pzedsiębiorców prowadzących działalnośó w zakresie odbierania odpadów.



A. Rodzaje i ilości zebranych odpadów oraz ilości
poszczególnym procesom unieszkod|iwiania

1. Zmieszane odpady komunalne

odpadów poddawanych
i odzysku.

Tabe|a 1.Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych w latach 2004 do 2008.

Tabela 2. |lościzmieszanych odpadów komunalnych w latach 2006.2008 przekazanych na
składowiska odpadów komuna|nych na podstawle informacji uzyskanych od firm
posiadających zezwolenie Wójta Gminy na zbiórkę odpadów komunalnych z
terenu gminy.

objaśnienia do tabel 1 i 2:
1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozpoządzenia Ministra Srodowiska z dnia 27

wześnia 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
2) D1 - oznaczenie procesu unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r. o odpadach - składowanie na składowiskach odpadÓw obojętnych
q O - do pzeliczenia - 1m3 ok. 750 kg

2. SelekĘwna zbiórka odpadów

Tabela 1. tIości i rodzaje odpadów (zwyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych
poszczególnym procesom odzysku z terenu gminy w latach 2007.2008.

objaśnienia do tabeli 3:
1) Kod odpadu lub kod grupy odpadÓw - według rozpoządzenia Ministra Srodowiska z dnia 27

września2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U, Nr 112, poz' 1206),
2) Dl5. oznaczenie procesu unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27

ląlietnia 2001r. o odpadach _ magazynowanie odpadów poza miejscem wytwarzania (Mcso Strzegom)
3) 150102 - odpady z twotzyw sztucznych , 150107 - odpady szklane , 191201- makulatura

llość odpadów przekazanych na
składowisko
llość odpadów wysegregowanych (wg

Ilość mieszkańców objętych
zorganizowanym Wywozem odpadów

lczba mieszkańcóW

2006 r. 2007 r. 2008 r.
Kod
odpadu

Masa
tm3l

Proces
unieszkodliwiania

Masa
lMol

Proces
unaeszkodliwiania

Masa
lMql

Proces
unieszkodliwiania

20030{ 760,0 D1 481.48 D1 592.53 D1

2006 2007 2008
Kod
Odpadu

Masa
tMol

Proces Masa
lMol

Proces Masa
lMol

Proces

150102 7,995
Przekazanie
MCSO

Dl5
8,462

Przekazanie MCSO
Dl5 11,025

PnzeKazanIe MGł'o
D{5

150107 18,350
Przekazanie
MCSO

Dl5

26,787
Przekazanie MCSO

Dl5
27,600

Przekazanle MCSO

Dl5

191201 7,480
Przekazanie
MCSO

D15

2,380
Przekazanie MCSO

Dl5
3,197

Pzekazanie MCSO

D{5



3. Odpady wielkogabarytowe.
W okresie sprawozdawczym na terenie gminy nie pzeprowadzano zbiórki odpadów

wielkogabarytowych.

4. odpady ulegające biodegradacji.
Gmina Dobromierz jest gminą wiejską o zabudowie jednorodzinnej. odpady

biodegradowalne kompostowane sąW pzydomowych kompostowniach na własne potrzeby |ub
odbierane pzez firmę wywozowąposiadającą zezwo|enie Wójta na zbiórkę odpadów z terenu
gminy' Zbiórka odpadów biodegradowalnych na terenie gminy nie jest tak ważna i priorytetowa
jak np. zbieranie odpadów z twozyw sztucznych.

5. Odpady niebezpieczne.
Zbieranie takich odpadów niebezpiecznych jak np. zużyte baterie prowadzona jest przez

p|acówki szko|ne i we współpracy z Organizacją odzysku REBA z siedzibą w Warszawie.
P|acówki zostały wyposażone w pojemniki do zbiórki baterii. Pojemniki posiadają odpowiednie
zabezpieczenia. Mieszkancy mają moż|iwość skorzystania poprzez dzieci z pojemników
usytuowanych w p|acówkach oświatowych. operatorem programu jest ,,REBA' . organizacja
Odzysku. W roku 2007 zebrano i pzekazano - 79,00k9 baterii. W 2008 roku nie odebrano
żadnych baterii a|e szkoły zebratly ok. 150 kg , które zostaną przekazane operatorowi programu
w roku 2009 ' Najwięcej zużytych baterii zebrano w Zespo|e Szkół w Roztoce - ok. 125 kg '

W szkołach usunięto również materiały niebezpieczne - tzn. pzeterminowane odczynniki
chemiczne i ich opakowania. W roku 2007 - 313 kg, w roku 2008 - 48 kg .

Do odpadów niebezpiecznych iwysokiego ryzyka za|iczanajest również odpadowa tkanka
zwierzęca (SRM). Gmina posiada podpisaną umowę z Zakładem Ro|niczo Pzemysłowym
,,Farmuti| Hs' s.A Śmiłowo na wywóz tych odpadów z terenu Gminy. W |atach 2007 .2008
odebrano 6 sztuk zwłok dzikich zuieząt, ofiar wypadków drogowych.

6. odpady zawieĘące azbest.
Na podstawie pzeprowadzonych ankiet w roku 2004 oraz informacji pzekazywanych przez
mieszkańców zostały zinwentaryzowane na terenie Gminy wyroby zawierĄące azbest.
W chwi|i obecnej i|ość ta wynosi ok. 29.000 m2 co w pzeliczeniu Wagowym stanowi ok. 319
ton. lnformacja ta przekazana została do Starostwa Powiatowego W Swidnicy i znajduje się
również w Programie Gospodarki odpadami Województwa Do|noś|ąskiego opracowanym przez
Do| noś|ąski Urząd Marszałkowski.

W okresie sprawozdawczym nie opracowano programu usuwania wyrobów azbestowych
i. regu|aminu dotyczącego zasad współfinansowania z Gminnego Funduszu ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania wyrobów azbestowych powstałych pzy
|ikwidacji pokryó dachowych i e|ewacjiz budynków mieszka|nych i gospodarczych położonych w
Gminie Dobromierz.
Brak niniejszych dokumentów wraz z uchwałą Rady Gminy zatwierdzającą ich realizację
uniemoż|iwia współfinansowanie z Gminnego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz innych zewnętznych programów pomocowych kosztów usuwania wyrobów
azbestowych pzez właścicie|i nieruchomości.



B. Realizacja działań ujęĘch w gminnym planie gospodarki odpadami na lata
2007- 2008.

1. Aktualizacia planu gospodarki odpadami.
Zgodnie z art.14 ust.14 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.22001 r., Nr 62,

poz'628 z póżn. zm.) 14 gminny program gospodarki odpadami pod|ega minimum raz na
4lata aktualizacji.
Rada Gminy Dobromierz Uchwałą Nr XXV!/138/08 z dnia 24 września 2008r pzyjęła
aktua|izację Gminnego P|anu Gospodarki odpadami Gminy Dobromierz. W aktua|izacji
najistotniejszą sprawą było wprowadzenie zmiany polegającej na okreś|eniu, ze selektywna
zbiórka odpadów powinna być prowadzona przez podmioty świadczące usługi w zakresie
zbierania i wywozu zmieszanych odpadów na podstawie zezwolenia Wójta Gminy.
Aktua|izacja i wprowadzona zmiana spowodowała W konsekwencji zmiany W innych
dokumentach o których mowa w pkt. B. 2.

2. organizacja gminnych systemów gospodarki odpadami.
Zmieszane odpady komuna|ne gromadzone są na terenie nieruchomości w pojemnikach

110 |, ewentua|nie w kontenerach. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów pzez
firmy wywozowe na podstawie zawartej umowy' Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych
w całości obciąża właścicie|a odpadów.

ogó|nodostępna se|ektywna zbiórka odpadów ztv,tozyw sztucznych prowadzona jest w
pojemnikach siatkowych. odpady szklane gromadzone są W kontenerach, natomiast zbiórka
maku|atury odbywa się pzy udzia|e szkół.

Zmiana w p|anie gospodarki odpadami spowodowała, Że przyjęta Uchwała Nr XX106/08
Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/ 264 106
Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie utzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dobromiez wprowadziła Iikwidację ogólnodostępnej se|ektywnej zbiórki odpadów i tym
samym odciązenia budżetu gminy tymi kosztami' Se|ektywna zbiórka odpadów powinna byó
prowadzona przez firmy wywozowe działające na podstawie zezwo|enia Wójta, które
świadczą usługi w zakresie zbierania i transpońu zmieszanych odpadów komuna|nych.

W związku z tym, Wójt Gminy Dobromiezwydał dnia 14 |istopada 2008r. Zaządzenie
Nr 108/08 w sprawie zmiany Zaządzenia Nr 48/06 Wójta Gminy Dobromiez z dnia
12 kwietnia 2006r. w sprawie okreś|enia wymagań jakie musi spełnić pzedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwo|enia na świadczenie usług W zakresie odpadów
komuna|nych od właścicie|i nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zv,ierzętami oraz prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwieząt, a także gzebowisk i spa|arni zwłok zwiezęcych i ich
części. obowiązujące zarządzenie nakłada w pzypadku nowo wydawanej decyzji obowiązek
prowadzenia pzez firmy se|ektywnej zbiórki odpadów od pierwszego dnia prowadzenia
działa|ności. Pzyjęte rozuiązania w przyszłości odciąża budżet gminy w zakresie kosztów
funkcjonowania systemu i nakładów na jego doskona|enie.

3. organizacja na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych
vrrydzielonych ze strum ien ia od padów kom u nal nych.

Na terenie gminy nie powstał system zbierania, gromadzenia i transportu odpadów
powstających w sektoze małych i średnich pzedsiębiorstw (MŚP)' odpady trafiają do
strumienia zmieszanych odpadów lub usuwane sąw inny nie zorganizowany sposób.
Na terenie gminy nie zbudowano gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych'

Gminny P|an Gospodarki odpadami nie pzewiduje obowiązku wprowadzenia czy tei
budowy systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komuna|nych'
Rozwiązaniem mogłoby być utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów
(PDGo). Jednak koszt takiego pzedsięwzięcia jest stosunkowo wysoki iwedług cenz2004r.
wyniósłby ok.240-320 tys' zł'



4.

W odpadach komuna|nych znajduje się coraz więcej zuŻytego spzętu e|ektronicznego
i e|ektrycznego. Przepisy dotyczące warunków jakie na|eży spełnió podczas zbierania,
pzechowywania i uty|izacji tych odpadów, bez uzg|ędu na ich i|ość, ograniczĄąze wzg|ędów
finansowych i |ogistycznych utwozenie samodzie|nie przez gminę takiego punktu. Tym nie
mniej w uzgodnieniu z następującymi punktami zbiórki tych odpadów w:

1. Miejskie Składowisko odpadów Komuna|nych w Jawoze
u|. Słowackiego (wjazd od u|. Kuzienniczejprzy Spółdzielni lnwa|idów INPRODUS)
59 - 400 Jawor, te|.076 8702285, czynne od poniedziałku do piątku w godz' 8.00 - 15.00

2.''Usługi Informatyczne''
Krzysztof Krukowski
u|. Jaworska 14 (teren byłej garbarni'A|eksandra'')
59.420 Bo|ków
po upzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 075 7413286lub 0691800882

3. ''EKo - WTÓR,', tMPoRT - EXPoRT
Kuzynowski Leszek
Bożanów 7, 58 . 130 farów
tel.O74 8580050 lub 060097281

mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie oddawać zuŻyty spzęt elektryczny i e|ektroniczny'

Gospodarka ciekłymi odpadami komunalnymi.
Gmina Dobromiez nie posiada kana|izacji' Mieszkańcy zgodnie zpzyiętym regulaminem

o utzymaniu czystoŚci i poządku w gminie powinni odprowadzać ścieki do zbiorników
bezodpływowych umieszczonych na terenie posesji. Na podstawie danych uzyskanych od
firm prowadzących wywóz odpadów ciekłych wynika, że mieszkańcy nie mają podpisanych
stałych umów na ich wywóz. Pozbywają się ścieków w sposób okazjona|ny i na doraźne
zgłoszenia. W roku 2007 wywieziono do oczyszcza|ni 5456,4 m3 ścieków a w roku 2008 była
to i|ość 4299,75 m3.
Na terenie Gminy Dobromierz funkcjonuje 6 pzydomowych oczyszczalni ścieków.

W końcowĄ fazie projektu pzewidzianego do rea|izacji w |atach 2009 - 2010 znajduje
się inwestycja po|egająca na podłączeniu w ag|omeracji Dobromiez do 2000 mieszkańców,
ko|ektorem ściekowym z p|anowaną oczyszczalnią ścieków w Dobromiezu - Serwinowie.
P|anowana inwestycja w Dobromiezu obejmie wybudowanie w jednym etapie modułowej
oczyszcza|ni ścieków o pzepustowości 350 RLM. lnwestycja zakłada również przyłączenie
p|anowanego osied|a domków jednorodzinnych w Dobromiezu' Podłączenia do oczyszcza|ni
planowane są w dwóch etapach' W pierwszym etapie podłączony zostanie Dobromiez i
Serwinów, w drugim etapie Szymanów, Siodłkowice, Jasku|in, Pietzyków i Bronówek. Zatem
oczyszcza|nia swoim zasięgiem objęłaby południową część gminy. W ce|u skana|izowania
caĘ popu|acji gminy istnieje konieczność budowy drugiej oczyszcza|ni pzyjmującej ścieki z
północnej części gminy.

Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki
odpadami.

W okresie sprawozdawczym Gmina prowadziła edukację eko|ogiczną w zakresie
gospodarki odpadami poprzez następujące działania :
. wsparcie finansowo - organizacyjne akcji ,,Spzątania Swiata'' prowadzonej pzez gminne

p|acówki szkolne - w roku 2007 - kwota 406,13 zł aw roku 2008. kwota 181,50 ż
- nagrody d|a szkół zazbiorkę maku|atury w roku 2007 -200 zł, w roku 2008 .785,85 zł
- organizowanie wśród mieszkańców wsi konkursu na najładniej zagospodarowaną posesję.

Wydatkowano na nagrody następujące kwoty: w roku 2007 - 1736 zł, w roku 2008 - 468 ż
. informacje w prasie |oka|nej dotyczące ochrony środowiska'

5.



G. ocena sposobów i źródeł finansowania pzedsięwzięć.

Nazwa zadania Koszty poniesione KoszĘ poniesione w iródło
w roku 2007 roku 2008

1. Selektywna zbiórka
opłaty na MCSO

2. obsługa se|ektywnej
zbiÓrki (transpoń,
sońowanie itp.)

3. obsługa zbiÓrki
odpadów SRM
(tk. zwiezęca)

4.Zbiórka baterii

Nazwa zadania

1. SpzedaiodpadÓw
z selektywnejzbiorki

2. Dopłaty do
gosp. odpad. i GFoŚ

Razem wpływy

5. Edukacja ekologiczna 2342,13

Razem koszĘ

7 226,59 UG Dobromiez

31772.48 UG Dobromiez

2657,74 UG Dobromiez

0,00

1 435,35 UG Dobromiez

43 092,16

11 347,89 ZUK Stzegom

25 580,57 DUM Wrocław

36 928,46

5 166.50

25 531.11

2675,00

0,00

35714,74

Wdywy w 2007 Wptywy w 2008 iródło

10 815,28

10 675,65

21 490,93

6



D. Monitoring.
Monitorowanie rea|izacji p|anu ma umoż|iwić ocenę prawidłowości i efektywności działań

oraz sprawne i e|astyczne reagowanie na zmiany. D|a oceny efektywności gospodarowania
odpadami w ramach p|anu gminnego zaproponowano przedstawione ponizej następujące
wskaŹniki i|ościowe i jakościowe. Wańości tych wskaźników obliczone zostały w okresie
rozpoczęcia rea|izaĄi p|anu a następnie zweryfikowane do okresu sprawozdawczego na
podstawie danych pochodzących z baz informacyjnych o odpadach oraz informacji z innych
Źróde|. Częśó z wymienionych wskaŹników ma charakter czysto statystyczny i jest wykładnikiem
zmian bądź stagnacji działań w zakresie ochrony środowiska.

Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika Pnewidywana osiqgnięta wartość
dla roku bazowego waftość wskaźnika 2008 r.

(2004r.) na 2008 r. w/g GPGO

1. IloŚĆ wytwazanych odpadów
komunalnych dla Gminy /Mg/

2. Wytwazania zmieszanych
odpadÓw komunalnych

- kg/M/rok

3. WskaŹnik wytwazania
odpadÓw z maku|atury

- kg/M/rok

4' WskaŹnik wytwazania odpadów

560,00 (.) , 1692,0 592,53

101 ,8 307,0 151,40

0,00 33,0 0,581

zfu,tozywsztucznych- kg/M/rok 0,85

5. WskaŹnik wytwazania odpadow
szklanych - kg/M/rok 0,00

6 . WskaŹnik wytwazania odpadów
wielkogabarytowych - kg/M/rok 0,00

0,00

0,00

42,5

24,0

24,7

77,8

21 ,8

2,00

5,01

0,00

0,00

0,08

7. WskaŹnik wytwazania odpadow
budowlanych - kg/M/rok

8 . WskaŹnik wytwazania odpadów
niebezpiecznych - kg/M/rok

obiaśnienia:

Wskaźnikimonitorowania opracowane zostaĘ na podstawie :
Tabeli 14. Prognozowana zmiana składu odpadow komunalnych w gminie Dobromiez do roku 2015 ,
Tabeli 15 - Prognoza ilości odpadów komunalnych wytwozonych w gminie Dobromiez w latach 2004-2015

pzedstawionych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.
kg/M/rok. kilogramÓw na mieszkańca na rok
0 z pzeliczenia - 1 m3 = ok. 750 kg



E. Podsumowanie.
Wdrożenie Gminnego P|anu Gospodarki odpadami spowoduje wyeliminowanie zagroŻeń

powstałych w wyniku złego gospodarowania odpadami oraz poprawę stanu Środowiska
natura|nego jak rÓwnieŻ przyczyni się do :

- objęcia regularnym Wywozem odpadow komuna|nych z terenu gminy i zmniejszenie |iczby
,,dzikich wysypisk odpadóW'

- odzysku odpadów przydatnych do wykorzystania (surowców wtórnych) poprzez se|ektywną
zbiorkę oraz ich oczyszczanie, rozdziall na rodzaje i dystrybucję do odbiorcow.

- e|iminowania ze strumienia odpadów składników niebezpiecznych i przekazywanie ich do
utylizacji.

Dotychczasowe działania, wymienione W niniejszym sprawozdaniu nie spowodowały
w ostatnich latach znacznej poprawy w zakresie gospodarki odpadami. Na terenie gminy jest
jeszcze wie|e osób nie przestrzegających zasad okreś|onych w przepisach porządkowych.

W celu poprawy jakoŚci prowadzonej gospodarki odpadami niezbędne jest podjęcie bądŹ
ko ntyn u ow anie z wię kszą częstot| iwoŚcią nastę puj ących działań.
. kontro|owanie w da|szym ciągu posesji ce|em objęcia 100o/o mieszkańców zbiórką

odpadów
komunalnych oraz wprowadzenie selektywnej zbiorki przez firmy wywozowe.

- doskona|enie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzieIonych ze strumienia odpadow
komunalnych poprzez m.in. zorganizowanie systemu zbiÓrki zuŻytych świetlówek,
pzeterminowanych |ekarstw , farb, |akierów itp. odpadów.

- prowadzenie działan służących podnoszeniu świadomości eko|ogicznej i kształtowaniu
właściwej postawy wobec środowiska natura|nego poprzez organizowanie konkursów i akcji
wspierających działania na rzecz ochrony środowiska.

Takie moż|iwości niosą dokonane zmiany w Gminnym P|anie Gospodarki odpadami,
Regu|aminie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, Zaządzeniu Wojta w sprawie
okreś|enia wymagań jakie musi spełniÓ przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo|enia
na Świadczenie usług w zakresie odpadow komuna|nych od właścicie|i nieruchomoŚci oraz
oprózniania zbiornikÓw bezodpływowych i transpońu nieczystości ciekłych, ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk d|a bezdomnych zwierząt, a takŻe
gzebowisk i spalarni zwłok zwiezęcych.

Bardzo Waznym e|ementem GPGO jest możliwie szybkie podjęcie budowy oczyszcza|ni
ścieków. obiekty te przyczynią się do radyka|nej poprawy W gospodarowaniu ciekłymi
odpadami komuna|nymi a tym samym ochrony przed zanieczyszczeniami wód z|ewni
rzek - Nysy Szalonej i Strzegomki.

W chwi|i obecnej brak jest rozporządzen, które dawały by gminie moz|iwoŚć
egzekwowania zapisów ustawy a W konsekwencji przestrzegania zapisów reguIaminu
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Wykroczenia kierowane są do Sądow Grodzkich
a procedurę reguluje Kodeks Wykroczeń.

Sprawozd anie pzygotow ała ;
M ari ann a Kędziora -Kwi atkow ska
Kerownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami

Dobromierz, manec 2009 r
Wójt

() Czesław Drqg
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