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I. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania
Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 2007 r.
Nr 39, poz. 251) zarząd powiatu przygotowuje sprawozdanie z realizacji powiatowego planu
gospodarki odpadami oraz przedkłada je radzie powiatu i zarządowi województwa.
Plan gospodarki odpadami dla powiatu łęczyńskiego został przyjęty uchwałą Nr XV/87/2004
przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 1 czerwca 2004 r. Wykonanie pierwszego sprawozdania
przypada na 2007 rok.
Ustawa o odpadach nie precyzuje wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania
z realizacji planu gospodarki odpadami, w związku z tym uznano, że sprawozdanie powinno odnosić
się do oceny realizacji poszczególnych celów i kierunków, które w planie gospodarki odpadami
uznano za priorytetowe.
II. Źródła danych
W sprawozdaniu wykorzystano następujące źródła informacji:
1. plan gospodarki odpadami dla powiatu łęczyńskiego, Łęczna 2004
2. plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego. Lublin, 2003.
3. sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami dla gmin z terenu powiatu
łęczyńskiego tj. gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów i Spiczyn.
4. sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od 29 października
2002 r. do 29 października 2004 r. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.
5. dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (w tym informacje
z wojewódzkiej bazy danych o odpadach).
6. informacje z „Raportu o stanie środowiska Województwa Lubelskiego w roku 2003, 2004
i 2005”.
7. rocznik statystyczny województwa lubelskiego. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, 2004.
8. informacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
9. (rozmowy telefoniczne z pracownikami urzędów gmin i przedsiębiorcami, dane statystyczne,
dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, szacunki).
10. informacje źródłowe z przedsiębiorstw.
11. informacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Terenowe w Łęcznej.
12. dane z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
III. Cele i kierunki działań w gospodarce odpadami przyjęte w powiatowym planie gospodarki
odpadami

Z planu gospodarki odpadami dla powiatu łęczyńskiego wynika, że podstawowym
celem modernizacji gospodarki odpadami jest wdrożenie funkcjonowania na terenie całego
powiatu
prawidłowych
zasad
gospodarowania
odpadami
oraz
zapewnianie
samowystarczalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i dostosowanie jej do
obecnych wymogów prawnych i technologicznych.
W celu zrealizowania podstawowych założeń planu wyznaczono niżej wymienione cele
z podziałem na:
1. Cele krótkoterminowe 2004 – 2007
1. uruchomienie i pełne wyposażenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kolonii
Stara Wieś,
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2. wdrożenie na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu łęczyńskiego
funkcjonowania Art. 6 Rozdział 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622– tekst ost. zm. Dz. U. Nr 7, poz.
78 z 2003r.),
3. wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska
dzięki objęciu wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów,
4. wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji
i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,
5. zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
6. osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i poużytkowych oraz odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych
(ze strumienia odpadów komunalnych),
7. redukcja ilości kierowanych na składowiska odpadów ulegających biodegradacji do limitów
określonych w KPGO,
8. podniesienie świadomości ekologicznej obywateli i uzyskanie społecznej akceptacji dla
procesów budowy właściwego systemu gospodarki odpadami,
2. Cele długoterminowe 2008 – 2015
1. dalsza organizacja i udoskonalanie ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami
komunalnymi,
2. dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów,
3. intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
i niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych.
4. kontynuacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
3. Podstawowe cele gospodarki odpadami przemysłowymi na lata 2004 - 2015 to:
1. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów,
2. zwiększenie stopnia ich wykorzystania,
3. osiągnięcie wymaganych rozporządzeniem poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych,
4. unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest i PCB w sposób bezpieczny dla
środowiska,
5. eliminacja zagrożeń ze strony odpadów zwierzęcych (rozwiązanie problemu padłych
zwierząt).
W planie zakładano, że zrealizowanie założonych celów nastąpi przez podjęcie następujących
zadań:
1. Wdrożenie na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu łęczyńskiego
funkcjonowania Art.6 Rozdział 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622– tekst ost. zm. Dz. U. Nr 7, poz.
78 z r.2003) określającego obowiązek właściciela nieruchomości korzystania z usług
zakładu lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
udokumentowania ich posiadaniem umów i dowodów płacenia rachunków.
2. Wprowadzenie odpowiednich zapisów wynikających z planu gospodarki odpadami do
regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach.
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3. Wprowadzenie w całym powiecie zróżnicowanych opłat za odpady zmieszane
i posegregowane.
4. Wprowadzanie i rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów
biodegradowalnych i niebezpiecznych.
5. Zapewnienie odbioru odpadów od wszystkich mieszkańców powiatu bezpośrednio
z posesji.
6. Zorganizowanie usług odbioru odpadów budowlanych i wielkogabarytowych
z gospodarstw domowych i placów budowy.
7. Uruchomienie w pełni wyposażonego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kolonii Stara Wieś.
8. Zorganizowanie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów.
9. Budowa kompostowni.
10. Przeprowadzanie monitoringowych badań właściwości technologicznych odpadów
w całym powiecie.
11. Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk.
12. Zamknięcie i rekultywacja źle urządzonego i niewłaściwie zlokalizowanego składowiska
w Wólce Cycowskiej oraz składowisk w Kolonii Stara Wieś i Dratowie Kolonii po ich
wypełnieniu.
13. Rozwiązanie problemu padłych zwierząt (innych niż przeżuwacze) – odbiór przez
specjalistyczne firmy po uprzednim zgłoszeniu, ewentualnie urządzenie grzebowiska na
terenie powiatu.
14. Inwentaryzacja urządzeń technicznych zawierających PCB i rozwiązanie problemu
usuwania odpadów zawierającymi azbest.
15. Działania edukacyjne i gospodarcze mające na celu redukcję ilości powstających
odpadów oraz zapewnienie społecznej akceptacji dla form planu gospodarowania
odpadami.
IV. Stan realizacji celów krótko i długoterminowych
Ad.1 tj.: uruchomienie i pełne wyposażenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kolonii Stara Wieś.
W planie gospodarki odpadami dla powiatu realizację zakładu podzielono na II etapy.
I etap budowy w ramach którego powstała: sortownia odpadów wraz z wiatą, zadaszone boksy
na wysegregowane surowce wtórne, nowa kwatera składowania odpadów oraz infrastruktura
towarzysząca, został zakończony w pierwszej połowie 2004 roku.
W II etapie przewidziano budowę kompostowni. Obecnie realizacja tego zadania jest
w dalszym ciągu na etapie projektu.
Do zakładu przyjmowane są zmieszane odpady komunalne z terenu Gmin: Łęczna,
Milejów, Cyców i Puchaczów.
Ad 2 i 3 tj.:
pkt. 2. wdrożenie na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu łęczyńskiego
funkcjonowania Art. 6 Rozdział 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622– tekst ost. zm. Dz. U. Nr 7,
poz. 78 z 2003 r.),
pkt 3. wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do
środowiska dzięki objęciu wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów.
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Brzmienie wyżej przytaczanego Art.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest
następujące:
„Właściciele nieruchomości, przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3,
(tj: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: usuwanie i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych) zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług
wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub podmiot posiadający
zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadów komunalnych przez okazanie umowy i
dowodów płacenia za usługi lub okazanie, na żądanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.”

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach tekst jednolity z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.). W świetle zmienionej ustawy wyżej cytowane zapisy zostały rozszerzone
poprzez dodanie konieczności posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych i
dokumentowania płacenia za tego typu usługi.
Każda z gmin powiatu pracuje nad objęciem mieszkańców zorganizowaną zbiórką
odpadów oraz nad tym, aby wszystkie gospodarstwa domowe posiadały podpisane umowy na
odbiór nieczystości z terenu posesji.
Kontrolę wykonywania obowiązków nałożonych na mieszkańców w zakresie
posiadania umów na odbiór nieczystości, dowodów zapłaty za korzystanie z usług odbioru
odpadów komunalnych i ścieków przeprowadzano w niewielkim zakresie na terenie Gminy
Łęczna oraz na terenie Gminy Ludwin w obrębie działek rekreacyjnych położonych nad
jeziorami.
W celu uściślenia zasad prowadzonej gospodarki odpadami na terenie gminy zgodnie
z wyżej cytowaną ustawą Rada Gminy uchwala tzw. regulamin utrzymania czystości i
porządku w gminie, i tak na dzień 31 grudnia 2006 r. regulaminy takie uchwaliły dwie gminy:
Spiczyn – uchwała Rady Gminy z dnia 21 października 2006 r. Nr XXIX/183/2006
Milejów – uchwała Rady Gminy z dnia 28.kwietnia 2006 r. Nr XXXIX/230/06
Organizacja gospodarki odpadami w powiecie przedstawia się następująco.
Na terenie gmin: Cyców, Łęczna, Puchaczów, Milejów zostały rozprowadzone wśród
mieszkańców pojemniki na odpady o pojemności 120 i 240 l. Te opróżniane są przez podmiot
posiadający zezwolenie właściwego Burmistrza, Wójta wg określonego harmonogramu.
W gminie Spiczyn oraz na terenie gminy Ludwin zbieranie odpadów odbywa się
poprzez ustawienie na terenie poszczególnych miejscowości pojemników KP 7, do których
mieszkańcy indywidualnie dostarczają odpady z własnych gospodarstw domowych.
Pojemniki Kp 7 są obsługiwane przez gminę.
Procentowy udział mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania
odpadów na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia się następująco:
Gm. Cyców – 75 %
Gm. Ludwin - 100 %
Gm. Łęczna – 100 %
Gm. Milejów – 100 %
Gm. Puchaczów - 100 %
Gm. Spiczyn - 100 %
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Mimo objęcia prawie 100 % mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów
w dalszym ciągu pojawiają się dzikie składowiska. W celu ich likwidacji gminy zbierają
informacje o lokalizacji takich składowisk oraz podejmują działania zmierzające do usunięcia
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

Ad. 4. i 5 tj.:
pkt. 4 wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających
biodegradacji i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów
komunalnych
pkt. 5 zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych
Segregacja odpadów w powiecie łęczyńskim jest na wysoce niezadawalającym
poziomie.
Nie funkcjonuje zorganizowany system zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych, elektrycznych i elektronicznych.
Nie oddziela się odpadów biodegradowalnych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych.
Nie powstały także wiejskie punkty gromadzenia odpadów, których pojawienie się
zapowiadały plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli.
Żadna z gmin nie wprowadziła na swoim terenie segregacji odpadów u źródeł, a co za
tym idzie nie ma zróżnicowanych opłat za oddawane odpady. To z kolei zniechęca
mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki w swoim gospodarstwie domowym.
Ze sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami w gminach wynika, że
na terenie 6 gmin leżących na terenie powiatu segregacja odpadów w okresie
sprawozdawczym wyglądała następująco:
Gmina Spiczyn
W 2004 r. w zebrano ok. 10,9 Mg surowców wtórnych w tym:
Makulatura - 3,4 Mg
Tw. sztuczne - 2,2 Mg
Metale – 0,2 Mg
Szkło – 5,1 Mg
W 2005 i 2006 – brak segregacji
Gmina Milejów
W 2004 i 2005 – brak segregacji.
W 2006 r w zbierano selektywnie stłuczkę szklaną – brak danych dotyczących ilości
Gmina Ludwin
W 2004 i 2005 roku – brak segregacji
W 2006 r. w na terenie składowiska odpadów w Kol. Dratów wysegregowano łącznie
ok. 3,5 Mg surowców wtórnych w tym ponad 3 Mg szkła i 0,5 Mg tworzyw sztucznych
typu PET (butelki PET).
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Gmina Łęczna
Od 2004 roku w części miasta Łęczna selektywnie zbierane są butelki PET.
W tym celu rozstawiono na osiedlach ok. 45 pojemników o pojemności 1,3 m3 każdy.
W 2004 roku zebrano 26,11 Mg butelek,
w 2005 roku - 51,84 Mg
w 2006 roku - 44,18 Mg.
Gmina Cyców, Gmina Puchaczów
Brak segregacji w okresie sprawozdawczym.
Segregacja odpadów w Zakładzie Utylizacji odpadów Komunalnych w Kol. Stara Wieś.
Z ogólnej ilości odpadów trafiających do zakładu utylizacji w Starej Wsi tylko
ok. 50 % poddawana jest próbie wysegregowania surowców wtórnych. Reszta składowana
jest bezpośrednio na składowisku balastu – niecka nr 2.
Ze strumienia odpadów poddanych segregacji 50 % to surowce wtórne a pozostałe
50 % - to balast.
Według danych uzyskanych z PGKiM w Łęcznej wyniku segregacji odzyskano:
W 2004 roku:
Papier i tektura
Szkło
Tw. szt. typu PET
Tw. szt. typu chem. gosp.
Metale (puszki alum.)
Metale (złom)

kod odpadu 150101 – 81,82 Mg
kod odpadu 150107 – 91,45 Mg
kod odpadu 150102 – 26,11 Mg
kod odpadu 150102 – 9,16 Mg
kod odpadu 150104 – 2,19 Mg
kod odpadu 150104 – 32,08 Mg

W 2005 roku:
Papier i tektura
Szkło
Tw. szt. typu PET
Tw. szt. typu folia
Tw. szt. typu chem. gosp.
Metale (puszki alum.)
Metale (złom)

kod odpadu 150101 – 163,40 Mg
kod odpadu 150107 – 119,15 Mg
kod odpadu 150102 – 51,84 Mg
kod odpadu 150102 – 74,30 Mg
kod odpadu 150102 – 29,34 Mg
kod odpadu 150104 – 4,23 Mg
kod odpadu 150104 – 43,49 Mg

W 2006 roku:
Papier i tektura
Szkło
Tw. szt. typu PET
Tw. szt. typu folia
Tw. szt. typu chem. gosp.
Metale (puszki alum.)
Metale (złom)

kod odpadu 150101 – 193,28 Mg
kod odpadu 150107 – 214,65 Mg
kod odpadu 150102 – 44,18 Mg
kod odpadu 150102 – 66,94 Mg
kod odpadu 150102 – 25,80 Mg
kod odpadu 150104 – 5,84 Mg
kod odpadu 150104 – 41,84 Mg
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Duże osiągnięcia i znaczenie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów mają szkoły,
które najczęściej zbierają: makulaturę, butelki PET, szkło, puszki aluminiowe i baterie.
Działania te wykonywane są w ramach organizowanych konkursów.
W 2006 roku w prowadzonym przez PGKiM w Łęcznej konkursie o zasięgu
powiatowym pt. „Mamy rady na odpady” do odzysku przekazano:
- 21,5 Mg makulatury
- 16,3 Mg szkła
- 2,7 Mg butelek PET
- 1,5 Mg puszek aluminiowych
Zgodnie z sugestią zawartą we wzorze sprawozdania z realizacji PGO dla powiatów
opisano wszystkie znajdujące się na terenie powiatu składowiska odpadów wykorzystując
w tym celu kartę składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006”.
Karta składowiska Odpadów Komunalnych w Kol. Stara Wieś- Zał Nr 1
Karta Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Dratowie – Zał. Nr 2
Karta składowiska Odpadów Komunalnych w Wólce Cycowskiej- Zał Nr 3
Eksploatacja pierwszej niecki w Kol. Stara Wieś oraz składowiska
w Wólce Cycowskiej zostały zakończone i obecnie obiekty te podlegają rekultywacji.
Składowisko w Dratowie może być zamknięte ze względu na brak dostosowania go do
obowiązujących przepisów.
Na terenie powiatu jest jeszcze jedno składowisko odpadów komunalnych dla miasta
Lublina zlokalizowane w Jawidzu, gm. Spiczyn - nieczynne od wielu lat – brak
szczegółowych danych o tym składowisku.
Ad.

6.

tj.: osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych oraz odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych i niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych),

Zakładane poziomy odzysku i recyklingu nie zostały osiągnięte.
Ad. 7. tj.: redukcja ilości kierowanych na składowiska odpadów ulegających biodegradacji
do limitów określonych w KPGO,
Ze względu na fakt, że ponad połowa mieszkańców powiatu zamieszkuje tereny
wiejskie to duża część odpadów biodegradowalnych zagospodarowywana jest we własnym
zakresie.
Najwięcej odpadów tego typu trafiająca na składowisko pochodzi z terenu miasta
Łęczna.
W celu uregulowania w/w sytuacji zakłada się, jak już wcześniej wspomniano,
budowę kompostowni na terenie składowiska odpadów w Starej Wsi, a także prowadzi się
edukację w tym zakresie.
Także pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Łęcznej uczestniczący w różnego rodzaju
konferencjach, prelekcjach podkreślają wagę zagospodarowywania odpadów organicznych
we własnym zakresie a także informują o właściwych sposobach postępowania z innymi
rodzajami odpadów.
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Ze względu na fakt, że „organika” nie jest wydzielana ze strumienia odpadów
komunalnych trudno tu operować jakimikolwiek danymi liczbowymi dotyczącymi ilości jaka
trafia na składowisko. Tym bardziej nie można mówić o tym w jakiej mierze osiągnięte
zostały limity określone w KPGO.
Ad. 8 tj.: podniesienie świadomości ekologicznej obywateli i uzyskanie społecznej akceptacji
dla procesów budowy właściwego systemu gospodarki odpadami.
W procesie organizacji, doskonalenia i harmonizowania gospodarki odpadami do
zmieniających się przepisów, nie można przecenić roli edukowania społeczeństwa.
Prowadzona w powiecie na szeroką skalę edukacja ekologiczna to ważny
instrument do osiągnięcia założonych w pgo celów.
Edukacja społeczeństwa, poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym a kończąc
na dorosłych, prowadzona jest przez samorządy różnego szczebla, jednostki organizacyjne
samorządów i organizacje pozarządowe.
W okresie sprawozdawczym tylko Starostwo Powiatowe w Łęcznej na edukację
ekologiczną przeznaczyło kwotę ok. 80 tys. zł.
V. Stan realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi
1. Skała płonna
Jednym z celów gospodarki odpadami przemysłowymi założonych w planie jest
ograniczenie ilości powstających odpadów, tymczasem ich ilość z roku na rok rośnie.
Wynika to z działalności największego wytwórcy odpadów przemysłowych na terenie
powiatu Łęczyńskiego, a nawet województwa lubelskiego jakim jest przedsiębiorstwo
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Wytwarza ono przede wszystkim odpady przeróbcze ze wzbogacania węgla o kodzie
010412 (skała płonna). I tak w 2004 wytworzono 2 093 148 Mg skały płonnej, z tego
zagospodarowano do rekultywacji terenów prawie 95 %.
W 2005 wytworzono 2 619 040,0 Mg z tego zagospodarowano do rekultywacji
terenów 96 % . Za 2006 rok – brak danych.
Skała płonna, której nie zagospodarowano, składowana jest na składowisku odpadów
przemysłowych.
Szczegółowe informacje na temat tego składowiska przedstawia Karta składowiska
odpadów przemysłowych w Bogdance - Zał. Nr 4
2. Odpady azbestowe

W zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest gminy posiadają
ustawowo określone zadanie inwentaryzowania tych odpadów oraz przekazywania danych do
marszałka województwa i właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego.
Wg. danych z inspektoratu nadzoru budowlanego na terenie powiatu łęczyńskiego jest
ponad 14 tys. budynków pokrytych wyrobami azbestowymi o łącznej wadze prawie 38 mln.
ton.
Demontaż materiałów zawierających azbest może prowadzić podmiot posiadający
stosowną decyzję właściwego Starosty.
Na terenie powiatu łęczyńskiego tego typu prace może wykonywać 40 podmiotów.
Aktualny wykaz firm wywieszony jest na tematycznej tablicy ogłoszeń w siedzibie
starostwa oraz jest dostępny na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl w zakładce
Wydziały.
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3 Odpady zwierzęce
Odpady zwierzęce (padlina) w większości przypadków zagospodarowywane są
w prawidłowy sposób, tzn. trafiają do zakładu utylizacji i unieszkodliwiane są poprzez
spalenie.
Wpływ na poprawę sytuacji w tym zakresie ma fakt, że Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dopłaca do unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich.
W związku z tym koszty po stronie rolnika znacznie się obniżyły i tak za krowę
gospodarz płaci 30 zł, za cielę 10 zł, za świnię od 5 do 10 zł w zależności od wagi.
4. Badania monitoringowe właściwości technologicznych odpadów
Badania monitoringowe składu i właściwości odpadów przydatne są przede wszystkim
organom odpowiedzialnym za organizację gospodarki odpadami w celu stworzenia
najbardziej ekonomicznego modelu zbiórki odpadów, zarządzającemu zakładem
prowadzącym segregację oraz zarządzającemu składowiskiem.
W okresie sprawozdawczym takie badania były prowadzone przez PGKiM w Łęcznej.
VI. Streszczenie
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami
wynika z ustawy o odpadach.
Sprawozdanie to obejmuje lata 2004 – 2006 i jest oceną realizacji poszczególnych
zadań określonych w planie.
Analizując posiadane dokumenty, zestawiając uzyskane dane i porządkując zebrane
informacje należy stwierdzić, że 95 % mieszkańców powiatu zostało objętych
zorganizowanym systemem zbiórki odpadów. Na terenie powiatu funkcjonują dwa sposoby
organizacji zbierania odpadów komunalnych tj. indywidualne pojemniki o pojemności 120 –
240 litrów (Gmina: Cyców, Łęczna, Milejów i Puchaczów) oraz kontenery KP 7 rozstawione
w
poszczególnych
miejscowościach
(Gmina:
Ludwin
i
Spiczyn).
W obydwu przypadkach pojemniki opróżniane są przez podmioty posiadające zezwolenie
właściwego Wójta lub Burmistrza.
W okresie sprawozdawczym żadna z gmin nie wprowadziła na swoim terenie
segregacji u źródeł. W związku z tym, nie ma zróżnicowanych stawek opłat za oddawane
odpady, a co za tym idzie brak zachęty dla mieszkańców do prowadzenia segregacji we
własnym gospodarstwie domowym.
Surowce wtórne pozyskiwane są głównie w Zakładzie Utylizacji Odpadów
Komunalnych (ZUOK) w Kol. Stara Wieś i w szkołach w ramach organizowanych
konkursów oraz w punktach skupu surowców wtórnych.
Podjęte działania nie zapewniły osiągnięcia określonych ustawami poziomów
odzysku.
Na terenie powiatu nie funkcjonuje system zbierania odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych, elektrycznych i elektronicznych. Ze strumienia odpadów komunalnych nie
wydziela się odpadów niebezpiecznych i biodegradowalnych. W celu uregulowania
gospodarki odpadami organicznymi planowana jest budowa kompostowni na terenie ZUOK.
W dziedzinie gospodarki odpadami przemysłowymi zanotowano wzrost ilości
wytwarzanych odpadów. 96 % tych odpadów poddawana jest odzyskowi.
Zminimalizowany został problem nieprawidłowego zagospodarowania odpadów
zwierzęcych (padliny), pochodzących z gospodarstw, poprzez zastosowanie przez Agencję
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do unieszkodliwienia padłych sztuk, które
zostały dostarczone do właściwego zakładu zagospodarowania odpadów.
W celu realizacji zamierzeń określonych w planie na terenie całego powiatu
prowadzona jest przez różne instytucje na szeroką skalę edukacja ekologiczna zarówno
dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na ten cel Starostwo Powiatowe w Łęcznej przeznaczyło
w ostatnich 3 latach kwotę ok. 80 tys. zł.
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