
Podsumowanie sprawozdania z realizacji ,,Planu gospodarki 

odpadami dla powiatu Nowodworskiego za lata 2004-2006.’’ 

 

 

Sprawozdanie podaje informacje o ilościowej i jakościowej realizacji celów i zadań 

postawionych w „Planie gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego”. 

W sprawozdaniu przedstawiono również informacje na temat rodzajów, ilości i źródeł 

powstawania odpadów na terenie powiatu nowodworskiego, rodzajów i ilości odpadów 

poddanych różnym procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie powiatu, 

funkcjonowanie systemów zbierania odpadów oraz stan formalno-prawny instalacji do 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z których powiat korzystał w przeciągu okresu 

sprawozdawczego. Głównym zadaniem Powiatu jest koordynacja realizacji zadań przez 

samorządy gminne. W sprawozdaniu przedstawiono stopień realizacji zadań przez samorządy 

gminne.  

W okresie sprawozdawczym 2004 – 2006 na terenie powiatu nowodworskiego 

zrealizowano następujące zadania przedstawione w „Krajowym planie gospodarki odpadami” 

oraz „Planie gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego”: 

1. Przyjęcie Planu gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego – UCHWAŁA Nr 

XV/86/2004 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dn. 19.02.2004 r; 

2. Przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami: 

• UCHWAŁA RADY GMINY ZAKROCZYM Nr 123/XXV/2004 z dnia 30.11.2004r. 

• UCHWAŁA RADY GMINY POMIECHÓWEK Nr XXX/223/05  dnia  16.11.2005r. 

• UCHWAŁA RADY MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Nr XXXVI/348/05 z 

dnia 07.07.2005r. 

• UCHWAŁA RADY MIASTA NASIELSK Nr L/331/2005 z dnia 30.11.2005r. 

• UCHWAŁA RADY GMINY CZOSNÓW Nr 72/XXII/05 z dnia 01.03.2005r. 

• UCHWAŁA RADY GMINY LEONCIN Nr XXI/49/2004 z dnia 03.11.2004 r. 

3. Organizacja ponadgminnych struktur gospodarki odpadami. Wszystkie gminy powiatu 

nowodworskiego weszły w skład Mazowieckiego Związku Komunalnego Czyste 

Mazowsze. Zadania związku obejmują sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych: opracowywanie dokumentów planistycznych związanych z gospodarką 

odpadami, a w szczególności planu gospodarki odpadami dla całego związku, 

prowadzenie edukacji mieszkańców w dziedzinie gospodarki odpadami, wdrażanie 



systemu zbiórki i transportu odpadów, budowa i eksploatacja zakładów i instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, monitoring procesów związanych z systemem 

gospodarki odpadami. 

4. Aktualizacja gminnych regulaminów w sprawie utrzymania porządku i czystości na 

terenie gmin. W okresie sprawozdawczym 2004 – 2006 jedynie Gmina Pomiechówek i 

Leoncin uchwaliła nowy regulamin w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie 

gminy. UCHWAŁA Rady Gminy Pomiechówek NR XXXIII/243/06 z dnia 24.03.2006r. 

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek 

oraz UCHWAŁA Rady Gminy Leoncin NR XXXVII/22/06 z dnia 28.06.2006 r. w 

sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin. 

Pozostałe gminy opracowały projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gmin. Regulaminy dla gmin Zakroczym i Nowy Dwór Mazowiecki zostały 

zatwierdzone w pierwszym kwartale 2007 r. natomiast dla gminy Czosnów powinien 

zostać zatwierdzony w drugim kwartale 2007r. 

5. Wdrażanie nowego systemu zbierania odpadów. Wszystkie gminy powiatu 

nowodworskiego wprowadziły selektywną zbiórkę odpadów. Najczęściej gminy stosują 

system workowy.  

6. Programy edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami. Wszystkie gminy powiatu 

nowodworskiego prowadzą akcję „sprzątanie świata”. Wspierają młodzież poprzez 

zaopatrzenie ją w worki, rękawiczki ochronne i wywóz zebranych odpadów. Gminy 

organizują również spotkania z sołtysami i mieszkańcami oraz uczniami szkół mające na 

celu propagowanie proekologicznych zachowań. Gmina Nasielsk wybudowała ścieżkę 

ekologiczną na terenie składowiska w Jaskółowie i udostępniła ją dla wszystkich szkół 

wraz z materiałami dydaktycznymi. Nauczyciele prowadzili pogadanki i prelekcje wśród 

dzieci i młodzieży na temat konieczności prowadzenie segregacji surowców wtórnych 

„u źródła”. 

7. We wszystkich gminach następuje rozwój funkcjonującego systemu zbierania odpadów 

komunalnych. Sukcesywnie zorganizowaną zbiórką obejmowane są kolejne gospodarstwa 

domowe. Obecnie zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest ok. 73% mieszkańców 

powiatu nowodworskiego. 

8. Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. W gminach, na 

terenach których przeważa zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, odpady organiczne 

zagospodarowywane są w większości we własnym zakresie. Natomiast w gminach 

miejskich nie udało się wdrożyć systemu selektywnej zbiórki odpadów 



biodegradowalnych. Odpady te odbierane z terenów gmin miejskich, ze względów 

finansowych, trafiają głównie na składowiska odpadów.  

9. Budowa stacji przeładunkowej oraz wdrażanie instalacji energetycznego wykorzystania 

frakcji odpadów zwierających biomasę. Jedynie na terenie gminy Nasielsk planuje się 

budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych. Gmina posiada projekt 

kompostowni. Zabezpieczono środki w budżecie roku 2006 na wykonanie zadania, jednak 

w ogłoszonym przetargu nikt nie wziął udziału. Kontynuacja inwestycji została 

przesunięta na rok 2007. 

10. Wdrażanie systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystkie gminy powiatu nowodworskiego 

prowadzą akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych raz lub dwa do roku.  

11. Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Jedynie w gminach 

Zakroczym i Nasielsk prowadzone są próby wyselekcjonowania odpadów 

niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Gmina Zakroczym przystąpiła do 

ogólnopolskiej akcji zbiórki baterii. Zorganizowano 4 punkty do zbiórki zużytych baterii. 

Zebrane baterie będą poddane recyklingowi w zakładzie PMS BARTNICKI. Informacja o 

zbiórce baterii ukazała się w prasie lokalnej. Natomiast w gminie Nasielsk zorganizowano 

12 punktów zbiórki zużytych baterii. Gmina podpisała również porozumienia z 

organizacją zajmującą się odzyskiem. 

12. Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów 

UE. Jedyne istniejące składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które 

podlega modernizacji wg standardów i wymogów UE, to składowisko w Zakroczymiu. W 

ramach działań modernizacyjnych wykonano: 

• rekultywację eksploatowanej kwatery zachodniej; 

• rekultywację kwatery wschodniej poprzez docelowe ukształtowanie terenu, 

wykonanie szczelnej okrywy rekultywacyjnej i odprowadzenie wód opadowych poza 

teren składowiska; 

• rekultywację kwatery południowej poprzez przemieszczenie 70% zdeponowanych 

odpadów na kwaterę wschodnią i zachodnią oraz końcową rekultywację pozostałej 

części kwatery; 

• przebudowę drogi dojazdowej; 

• dodatkowy drenaż odcieków ze składowiska; 

• przebudowę ogrodzenia; 



• nasadzenia roślinności izolacyjnej. 

13. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów 

UE. Jedyne składowisko nie spełniające wymogów UE, to składowisko odpadów 

komunalnych w Kosewie. Uzyskano decyzję o zamknięciu wysypiska w Kosewie od 

Starosty Nowodworskiego wraz z warunkami i harmonogramem rekultywacji, na których 

oparty jest projekt. Projekt rekultywacji zakłada rekreacyjne wykorzystanie terenu byłego 

składowiska. Gmina Nasielsk uzyskała pozwolenie na przeprowadzenie rekultywacji. 

 

Przeprowadzone analizy nie wykazują potrzeby wyznaczania nowych celów ogólnych 

podczas aktualizacji Planu. Należy jednak uszczegółowić niektóre zadania. 

 


