
Uchwała Nr 58/VII/07
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 26 kwietnia 2007r.
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Gostynina. 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
 

§ 1.
                                     
Przyjmuje  się  sprawozdanie  z  realizacji  planu  gospodarki  odpadami  dla  miasta  Gostynina, 
przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr 178/XXIX/05 z dnia                   30 czerwca 2005 r.
                     

     § 2.
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
                                                            
                                                               § 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący
                                                                                   Rady Miejskiej
 
                                                                            Jolanta Syska-Szymczak
 

   
 

 
 
 

 



UZASADNIENIE
 

         Sprawozdanie  z  realizacji  planu  gospodarki  odpadami,  obejmujące  okres  dwóch  lat 
kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany „okresem 
sprawozdawczym”, przygotowuje organ wykonawczy gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).
Zgodnie z  w/w ustawą sprawozdanie z  realizacji  planu gospodarki  odpadami  Burmistrz  Miasta 
Gostynina  przedkłada  Radzie  Miejskiej  w  terminie  do  dnia  31  marca  po  upływie  okresu 
sprawozdawczego.
         Plan został zrealizowany w zakresie wprowadzenia planowanego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Rada miejska w oparciu o gminny plan gospodarki odpadami uchwaliła 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina, w którym określiła, 
jakie  rodzaje  odpadów  należy  gromadzić  selektywnie,  jak  również  jakie  rodzaje  pojemników 
właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  stosować,  gromadząc  odpady  komunalne,  w  tym 
selektywnie zbierane oraz minimalną częstotliwość z jaką właściciel nieruchomości obowiązany 
jest pozbywać się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
Stopień  obsługi  mieszkańców oscyluje  w granicach  90%.  Do końca  2007  r.  objęci  obsługą  w 
zakresie gromadzenia i wywozu  odpadów zostaną wszyscy mieszkańcy.
W roku 2007 zostaną podjęte działania zmierzające do uchwalenia  przez radę miejską górnych 
stawek opłat odbioru odpadów komunalnych. 
         Ponadto plan przewidywał osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych  oraz  innych  rodzajów  odpadów  komunalnych  w  tym  odpadów 
biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. Przewidziane poziomy 
odzysku nie zostały osiągnięte. Prowadzone są jednak ciągłe działania zmierzające do zmniejszenia 
ilości  odpadów  kierowanych  na  składowisko  są  to  min.:  selektywna  zbiórka  odpadów  w 
ogólnodostępnych  trójpojemnikowych  zestawach  na  obszarze  miasta,  stopniowe  wprowadzanie 
selektywnej  zbiórki  odpadów u  „źródła”,  określanie  obowiązków właścicieli  nieruchomości  w 
zakresie gospodarki odpadami oraz ich kontrola. 
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