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″PROGRAMU OCHRONYSRODOWiSKA DLA GM]NY DREZDENKO NA LATA 2019‐ 2022

Z PERSPE― ANA LATA 2023‐ 2026″

ZA LATA 2019‐ 2020
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WStep

Uchwalanie przez radQ gminy Programu Ochrony `rOdOwiska jest elementem

prowadzenia przez jednostki samorzndu terytOriainego polityki ochrony`rodowiska,Politykq

ochronyこ rodowiska nazywamy zesp61 dziatah maj£ cych na cetu stworzenie warunkbw

niezbQdnych do realizacii ochrOny`rodowiska,zgodnie z zasadQ zr6wnowattonego rozwoju.

ObowiΩzek opracowania programbw ochrony `rodowiska naktada na wszystkie szczeble

administracii samOrzndOWej ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r,Prawo ochrony`rodowiska

(t.j.Dz.U.z2021r.poz。 1973 ze zm。 )。
OboWiqzujQcy w iatach 2019-2022 w Gminie

Drezdenko ″Program Ochrony Srodowiska dia Gminy Drezdenko na lata 2019-2022

z perspektywΩ  na lata 2023… 2026〃 zostat przyiety uChWatQ nr XⅢ /70/2019 Rady Miejskiej

w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art.18 ust.2w/w ustawy organ wykonawczy gminy sporzndZa raport

z wykonania programu ochrony `rodowiska, ktbry przedstawia radzie grniny′  nastQpnie

raport przekazywanyjest organowi wykonawczemu powiatu.

W ′′Programie Ochrony Srodowiska dia Gminy Drezdenko na lata 2019‐ 2022

z perspektywq  na  lata  2023-2026″   okre`iono  priorytety  ekologiczne′   jednostki

odpowiedziaine i uczestniczQce w realizacii zadah′ terminy realizacii oraZこ rOdki finansowe

niezbQdne do osi£ gniQcia wyznaczonych celbw w tym mechanizmy prawno― ekonomiczne。

Cel pr2vgOtOWania sprawozdania

Celem sporzndzenia raportu z realizacii〃 PrOgramu Ochrony Srodowiska dia Gminy

Drezdenko na lata 2019‐ 2022 z perspektywq na lata 2023-2026″ jest przedstawienie stopnia

realizacii Zadah zapisanych w w/w dOkumencie orazこrodkbw lnansowych jakie zostaty

przeznaczone na realizacie pOSZCZegbinych dziataho RapOrt obrazuje dziatania podejrYlOWane

w zakresie ochrony`rodowiska na terenie Gnliny w iatach 2019-2020.

PrzedsieWZieCia i Zadania zostaty uiete W rapOrcie w nastepuiqCvCh Obszarach i celach:

Io Ochrona i racionaine wykorzystanie zasobbw przyrodniczych

H. Poprawa iak。 こCi`rodowiska:

Ce1 1.Ochrona gleb′

Ce1 2.Ochrona wbd′ poprawa stosunkbw wodnych i ochrona przed powodzin′

Ce1 3.Ochrona powietrza atmosferycznego′

Ce1 4.Ochrona przed hatase■ 1′

Ce1 5.Minimalizacia zagrOtteh`rodowiska powodowanych przez odpady.

IH. Edukacia ekoiOgiczna

乏r6dta danych

Rap。「t zostat opracowany na podstawie danych uzyskanych z poszczeg61nych referat6w

UrzQdu Mie,Skiego w Drezdenku oraz informacii uzySkanych odi

― Zarzqd Dr6g Wojewbdzkich w Zietonej Gbrze′
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― Starostwo Powiatowe w Sttzeicach Krajehskich,

一 NadieSnictwo smolarz,

一 NadieSnictwo Karwin′

― PrzedsiQbiorstwo GospOdarki Komunaineii Mieszkaniowei w Drezdenku′

― PowiatowQ Stacie SanttarnO‐ EpidemiologicznQ w Drezdenku.
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I.Ochrona i racionaine wYkOrzvstanie 2aSObbw przvrodniczvch

Na terenie Gminy Drezdenko wystQpuin nastepujnCe fOrrny ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000:

1. ″Dolina Doinej Noteci″ PLB 080002

2. 〃Puszcza Notecka″  PLB 300015

3. 〃Uroczyska Puszczy Drawskie,″ PLH 320046

4. 〃Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiei″ PLH080032

5. ″Jeziora Goξ cirnskie″ PLH080036

6. ″Lasy Puszczy nad DrawQ〃 PLB320016

Obszar chronionego kraiobraZu:

1. ″1-Puszcza Drawska″

2. ″4-Dolina Warty i Doine,Noteci″

3. ″6‐ PoieZierze Puszczy Noteckiej″

Zesp61 Pr2vrOdniczo― Krajobrazowv

l. ″Drezdeneckie Uroczyska″

Ui‖ek ekologicznv

l。  〃Trzynastka″

2. ″Szesnastka″

3. ″Przy gruntach″

4. 〃七Qki′
′

5. 〃Bagno″

6. 〃Dtugie bagno″

7.″ Odyniec I'′

8. 〃VVlSkie tQki′
′

9. ″Podmokte tnki″

10.″ Ranllona″

11.″Jelenie bagno″

12.″ Bagienko″

13.″ Odyniec″

14.″ Nad Lubiatkn〃

15.″ Koto″

16.″ Nieuttytek″

17.″ Nad ieziOrem Pierska″

18.″Jezioro Kosinek″

19.〃 Bagienka″

20。 ″Owaine bagno″

21.″ Bagna w obrQbie Pierska″

Pomniki przvrodv 35 s2te W tvHl:

8 ozvwiOnVCh DOmnik6w DrZVrOdv na tere Drezdenka

1. Lipa drobnolistna im.KsiQdza Fetiksa Popielewicza― ul.Koξ cieina′

2.Dlb szyputkowy― przy ul.Ogrodowe,(na cmentarzu ttydowskim)′

3. Aleja platanbw klonolistnych im.Eryka Pietruszaka― przy ul.Kopernika′

4.Grupa cisbw pospolttych― przy skrzyttowaniu ulic Koこ ciuszkii Marszalkowskiej′
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5 D£b szyputkowy odm.stottkowa imo Witolda Zieleniewskiego― przy ul.Koこ ciuszki

(ObOk marketu Netto),

Cisy pospolite― przy ulo Niepodlegioζ ci(na terenie GS)′

Zywotnik olbrzy向 li― na terenie cmentarza komunainego′

Dttb szypulkowy‐ na terenie cmentarza komunainego.

6.

7.

8.

2 pomniki przvrody nieo2vwionei:

1.giaz narzutowy umie,SCOWiony na wysepce skrzyttowania ul.NiepOdiegto`ci

z drogn dO Krzytta Wikp.′

2.skupisko wydm potottonych na pOtudniowym brzegu jeziora ttubowo(Zagbrze)。

25 pomnik6w przvrodv ottywionei na terenach wieiskiCh:

1,aleja Modrzewia― Le`nictwo″ Czarny Las″ w Kle`nie′

2。  buk pospolity― przy drodze le`nej w Karwinie,

3. buk pospolity‐ przy drodze le`ne,W Karwinie′

4. buk pospolity‐ przy drodze teinej w Karwinie′

5, dagiezja‐ przy drodze leine,w Grotowie′

6. dQb szyputkowy‐ ro`nie 50 rn od drogile`ne,w Lubiatowie′

7. dttb bezszyputkowy― ro`nie nad ieZiOrenl七 akie na skarpie′

8.dlb szyputkowy‐ ro`nie w ZielQtkowie(obOk dOmu 39)′

9. buk pospolity‐ przy drodze le`nej w Go`cinniu′

10,dQb szyputkowy― przy drodze le`ne,w GoScinniu′

11.2ywotnik olbrzyrni― obokleiniczbwki w Kle`nie′

12.dlb szypulkowy― na piacu przed koこ ciotem w GoszczanOWCu′

13.dQb szyputkowy――przy drodze asfaltowej′ ObOk ko`ciota w RQpinie′

14.dttb szyputkowy― ok.700m na wsch6d od szosy Drezdenko一 MiQdzychbd(RΩ pin)′

15。 skupisko 3 debbW sZyputkowych― w poblittu siedziby le`nictwa w Karwinie′

16。 kion zwyczajny― na terenie parku otaczajQcego stary koこ cibiek w Przeborowie′

17.winZ pospolity― na terenie parku otaczajΩ cegO Stary ko`cibtek w Przeborowie′

18.kasztanowiec zwyczajny― na terenie posesii Villa Drawa w Przeborowie′

19。 jesion wyniosty― roSnie w Drawinach(obOk dOmu nr56)′

20.dQb bezszyputkowy― ro`nie w Kosinie,

21.dQb bezszyputkowy― ro`nie na zboczu skarpy w Kle`nie w odiegto`ci5 m od

ieZdni drOgi Drezdenko― Strzelce Kraj.′

22.cis pOspoltty― w Kteξnie(drzeWiaste formy rosntt w postaci szpaleru na terenie

dwbch snSiadujQcych ze sobl posesji po wewnetrZnei strOnie ogrodzenia)′

23.lipa drobnolistna― na terenie szkoty podstawowej w Grotowie,

24.jesion wyniosty― na terenie szkoly podstawowe,w Grotowie,

25,dwa deby szyputkowe w GoszczanOWCu rosnQ na terenie otwattym przy polnej

drodze.
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UmieiSCOWienie form ochrony przyrody przedstawione jest na mapach dostepnyCh

w serwisie Generainej Dyrekcii OchrOny Srodowiska:http:〃 geoserwis,gdos.gov.p1/mapy/

Zadania zrealizowane przez Gmine:

VV listopadzie 2017 ro zlecono wykonanie oceny stanu zdrowotnoSci pomnik6w

przyrody.Zakres opracowania obeirnOwat iokalizacie danegO pomnika przyrody,ocenQ jego

stanu fitosanitarnego oraz wydanie zaleceh pielegnaCyjnych.

W/W dOkument wskazat zabiett pにIQgnacyine′ ktbre naltty wykonaこ .Rodzaje

zabiegbw pielegnaCyinyCh tO m.in.: usuwanie odrost6w′  korekta blizn′  korekta ciQと

i utamanych gateZi i kOnarbw′  usuwanie gatQzi i konarbw na obrnCZkQ′  usuwanie gatQzi

ikonar6w na kikut, pielQgnacia OdZiOmka, wykonanie podpbr stalowych′  daszki anty―

opadowe,wiQzania typu kobra′ zabezpieczenie ran mechanicznych.

Podsumowanie opracowania:wszystkie zaobserwowane egzemplarze drzew objetych

prawnn OChrOnl ti・ pomniki przyrody,rosnnCe na terenie naszei gminy sl w dobrym stanie

zdrowotnym i w normainych warunkach atmosferycznych nie povvinny stanowiこ zagrottenie

wywrotem.Metoda ogiQdzin iakl postuttono siQ podczas wizji terenowe,to metOda vTA′

polegajΩ ca na organoleptyczne,ocenie stanu zdrowotnego i statyki drzewo Metoda ta nie

daje 100%gwarancii′ 2e oceniane drzewo nie utegnie wywrotowi.Pomniki przyrody sn

drzewanli wiekowyrni i wskazane sposoby dodatkowych zabezpieczeh zwiaszcza w obrebie

siedzib ludzkich czy ttaktbw komunikacyinych Znacznie wydtuttq ich ttywotnoこ こi zapewnin

bezpieczehstwo.Dia przyktadu zastosowanie podpbr stalowych uniemo21iwia wywrbcenie sie

drzewat Warto jednak ka2dy tak zabezpieczony egzemplarz stale nadzorowaこ zwiaszcza po

silnych wiattach w poszukiwaniu naderwah bryty korzeniowe,Iub pekniQこ pni.

2019r.

W2019r.podjQto dziatania wynikajqce z poЩ iszego opracowania m.in,wykonano

sztywnQ podporQ z obeirYlq kOnarbw debu szyputkowego stanowiQcego pomnik przyrody

rosnlcego na w obrebie ZielQtkowo′ usunieto suChe kOnary tipy drobnolistnej rosnlcei na

placu Koξ cieinym w Drezdenku,wykonano ciQcia sanitarne potamanych gatQzi i pOSuszu

dQbbw szyputkowych rosnQcych na dziatce przy ul. Ko`ciuszki w Drezdenku′  oraz

w Rlpinie(kotO bOiSka sportowego i ko`ciota), prZyciet0 3 cisy krzaczaste przy

ul.NiepOdiegtoSci(teren Gminne,Sp6idzieini)。 Na prace pietQgnacyine prZy pomnikach

przyrody wydatkowano blisko 10 000,00 zl。

Na utrzymanie zieteni na terenie gnliny w 2019 r.wydatkowano 275 981′ 00 zl.,w tynl na

zakup kwiatbw,krzewbw′ donic,wykonanie i pielegnaCie naSadzeh,wykonanie ciQこ

pielegnacyinych krzew6w i drzew,wykaszanie ttawy na skwerach′ przy ulicach mieiskiCh

i drogach grninnych, montatt i demontatt tawek, zakup monta之 ′ demonta2, naprawa

tawek,optat za zuttytn WOdQ,przegindy okresOwe i techniczne urzQdzeh,ubezpieczenie

iinne dziatania zwinZane z utrzymaniem zieleni mieiSkiejo Na utrzymywanie zieteni′
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wykaszanie ttaw′ usuwanie`mieci w pasach drbg wojewbdzki na mocy kontynuowanegO

ziat poprzednich z Wojewbdztwem Lubuskim porozumienia wydatkowano 44 800,00 zl.

2020r.

W2020r.nie wykonywano prac pielegnacyinych na pomnikach przyrody.

W2020r.w ramach bie2Qcego utrzymania zieleni wykonano w pasach drogOwych i na

skwerach zieleni nastepujQce prace:

。  pas drogowy: koszenie poboczy dr6g na terenie rniasta i grniny, koszenie `cie2ki

rowerowei od Drezdenka do Trzebicza,podlewanie kwiatbw w dOnicach stOjncych

i wiszlcych na terenie rniasta, usuwanie zakrzaczenia w pasach drogowych, ciQcia

sanitarne oraz wycinka drzewテ

。  skwery zieleni: bie21ce utrzymanie w czystoSci skwerbw zieleni na terenie 口liasta

Drezdenka, przygotowanie rabat pod nasadzenia kwiatbw′  nawottenie, plewienie′

sadzenie kwiat6w′  koszenie trawy na skwerach, cieCia i fOrmowanie krzewbw′

nawadnianie trawy′ konttola urzqdzeh i wyposattenia zna,dujqcego sie na skwerach

zieleni.Kwota wydatkowana przez Grnine na utrzymanie zielenito 330 086,28 ztテ

。  zakupiono oraz nasadzono na terenie m.Drezdenka oraz we wsi Zie1ltkowO sadzonki

drzew(27 szt.jarzQb pospolky,l szt。 こwierk pospOltty′ 24 szt.brzoza brodawkowata)′

30 szt.drzew zastato posadzonych w zielntkOWie w pasie drogowym drogi gminnej′

22 szto w Drezdenku na terenie rernizy strattackiej przy ul. Kole,oWej-2882′ 00 zl

koszt zakupu,

●  zakupiOno oraz nasadzono 12 szt.jarzΩ b szwedzki′  3 szt. lipa na ul. 1l Listopada′

ul.Wesota,ulo Niepodlesto`ci Oraz 300 szt,cyprysiku Lawsona na terenie ui.Kolejowa

(teren remizy strattackiej)Za kwOte 1 470,00 zl.

W iatach 2019-2020 Rada Mieiska W Drezdenku nie ustanow‖ a nowych form Ochrony

srodowlska.

Zadan,a e przez NadieS nictwo Smolarz:

2019r.

Monttottng lasu pod kqtem wystQpowania szkodnik6w owadzich jest prowadzony na

bie2nCO i naletty do obowinZk6w stuttby le`nej.Ze wzgledu na anOmalia pogodowe

w ostatnich iatach widOczny jest wzrost aktywno`ci szkodnik6w owadzich― a cO sie ztym

Wintte wzrOst kosztbw-2019-147465,30 zI(wykOnano agrolotnicze zwalczanie brudnicy

mniszki).

Pozyskiwano drewno zgodnie z zapisarni okre`ionyrni w zatwierdzonym PIanie

UrZndzenia Lasu w ramach dziatah wiasnych.
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Od roku 2019 zaobsewowano na terenie Nadle`nictwa Smotarz nasila,lCq sie presie

jemioty rozpierzchtej ,ako cZynnika potQgujnCegO proces wydzielania sie drZew.

Ostabienie drzewostanbw sosnowych przezjemiote WidOCZne byto na 85,98 ha i wzrasta.

W Cingu catego okresu obowinZyWania zagro2enia pottarowego prowadzono dyttury p.po2

celem jak naiszybSZei reakcii W mOmencie pojawienia sie reainego niebezpieczehstwa

pozaru.

Stan sanharny tasbw znajdujttcych sie na terenie NadleSnictwa Smolarz uttzymywat sie na

dobrym poziomie,Drzewostanom dQbowym na terenie NadleSnictwa Smolarz zagra2ajq

foliofagi― piQdzik przedzimek z istotnym udziatem zimowkbw′ pietn6wki dQbowej

i zwbjki zietoneczki.Nadle`nictwo prowadzistaty mon此 o両 ng tych cennych drzewostan6w

i`ciSie wsp6tpracuie z pracownikami Zespotu Ochrony Lasu w Szczecinku.

2020r.

Zakup i monta2 szlaban6w ograniczajQcych mottliwo`こ w,azdu do lasu w mieiscaCh

instalacii platform lQgowych dla rybotowbw w ramach projektu〃 Ochrona rybotowa

pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce″ -2209,08 zl

(Fundusz leiny,Komisia Europeiska w ramach program ttFE′ NFOSiGW′ Komhet Ochrony

Ort6w)。

RozpoczetO prace terenowe w ramach inwentaryzaciile`nych siedlisk przyrodniczych.

W ramach trwatei zrbWnOwattonei goSpodarki le`nei prOWadzono u之 ‖kowanie tasu

poprzez pozyskanie drewna w ramach ciQこ pietQgnacyinych i odnowieniowych,W2020r.

pozyskano tQcznie 96 612,49m3drewna.`rednie pozyskanie 2 1 ha lasbw wyniosto ok。

5,l m3/ha-5551787,72 zl`rodki wiasne.

Monitorowanie oraz ograniczanie zagro2enia pottarowego w iasach:utrzymanie sieci do

wykrywania po2arbw oraz sprzQtu przeciwpottarowego,dyttury przeciwpottarowe,ustugi

totnicze(gaSZenie i pa甘oioWanie), utrzymanie Punktu Alarmowo― dyspozycyineg。 ,

prognozowanie zagro2enia po2arowego, utrzymanie punktbw czerpania wody, zakup

tablic o tematyce ppo之 。,zabezpieczenie teren6w le`nych przed pottaranli:porzndkOWanie

teren6w ieinych′ utrzymanie pasbw ppo之 。-235000,00 zl`rodki wtasne.

Zadania zreal佗 owane przez NadleSnictwo Karwin:

2019r.

Opracowanie PIanu ochrony dla Rezerwatu przyrody GoszczanOWSkie ttrbdliska.

sporzQdzenie opracowania fitosocio10giCZnego dla Leξ nego Kompleksu Promocyinego

Puszcza Notecka w zasiegu regionainej Dyrekcii Lasbw Pahstwowych w Szczecinie

z podziatenl na Nadieinictwa Karwin, MiedZyCh6d i Skwierzyna Etap l′  ‖′ ‖I ―

134700,00 zl.

Opracowanie dokumentacii prOjektowei na Wykonanie 16 zadah zwinZanyCh z budowQ

obiekt6w matej retencii w ramach projektu″ Kompleksowy proiekt adaptacji las6w
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i le`nictwa do zmian ktimatu― mata retencia oraZ przeciwdziatanie erozji wodnei na

terenach″ -210500,00 zt(lata 2018-2019).

hrykOnywanie jesiennych poszukiwah szkodnikbw pierwOtnych sOsny, wywieszanie

putapek feromonowych oraz zaktadanie drzew iepowych, wykonywanie opryskbw

chemicznych przy pOjawieniu sie gradacii SZkOdnikbw owadzich,wyznaczanie drzew

opanowanych przez szkOdniki owadzie oraz ich wycinka i wywbz z lasu, spalanie

pozostatoSci poeksploatacyinych.

2020r.

Odnowiono powierzchnie l,02 ha pO usunietym′  a zamierajQcym drzewostanie
brzozowym z powOdu dtugotrwate, suSZy w iatach 2017-2019.Obszar chroniony―

Puszcza Notecka-4400,00z十 (koSZty wtasne Nadieinictwa Karwin)。

Poszukiwania owadbw w `cibtce′  na drzewach prbbnych, obsewacie putapek
feromonowych, badanie zapedraczenia gieby na szk6ice, wypalanie pozostatoSci pO

usuwanym pOsuszu `wierkowynl, zasiedionym przez kornika drukarza -29 400,00 zl

(kOSZty Nadie`nictwa Karwin)。

Utrzymanie tQdowiska,pasbw przeciwpottarowych,punktbw czerpania wody,utrzymanie

sieci i sprzetu przeciwpottarowego, patrole lotnicze, punkty obserwacyine, punkt

inCZno`ci alarmowej, porzndkOwanie terenu′ tablice informacyine i oStrzegawcze―

403800,00 zI(koSZty Nadle`nictwa Karwin).

‖.Poprawa,ak。こCi Srodowiska

Ce1 1.Ochrona gieb

Zadan]a zrealizowane rnBne:

Usuwanie wyrobbw zawierajΩ cych azbest

″Program usuwania azbestu i wyrobbw zawierajlcych azbest z terenu Gminy Drezdenko

na tata 2017-2032″  przyiety zostat uchwata nr XXXVI1/334/2017 Rady Mie,skiej

w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 roku.POsiadanie programu usuwania azbestu jest

niezbednym warunkiem umottliwiajncym gminie uzyskiwanie`rodkbw― zewnQttznych na

usuwanie wyrobbw azbestowych.

Cele izadania realizowane w ramach w/w programu:

。 ZWiQkSZenie zakresu wiedzy mieszkahcbw na temat azbestu′ jego bezpieczneso

uttytkowania i usuwania(likWidacia przyZWOlenia spotecznego na nielegaine

zachowania zwinZane z azbestem― nieuprawniony demontatti wyrzucanie odpadbw

m.in.do lasbw),

O stworzenie wia`ctwych warunk6w do wdrottenia obowiqzujnCych przepisbw prawnych

oraz dobrych praktyk zwiQzanych z wyrobanli azbestowyrni′
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ZaCheCanie mieszkahc6w do udziatu w Programie poprzez wykorzystanie potenciainei

mottliwoSci uzyskania wsparcia nnansowego ze ξrodkbw Wojewbdzkiego Funduszu

Ochrony Srodowiska i GospodarkiヽⅣodnej w Zielonej Gbrze,Narodowego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne,W｀ Ⅳarszawie,UE dziQki zapisom RPO

wojewbdztwa lubuskiego na lata 2015-2020 oraz ze`rodkbw sminnych,

stworzenie sprzyiajqcyCh Warunk6w usuwania wyrob6w azbestowych w catym

okresie dziatania Programu,

kompleksowe zorganizowanie usuwanie azbestu i koordynacia robbt budowianych

koniecznych do zakohczenia procesu wyrYliany pokryこ na bezazbestowe.

Dofinansowanie 2 budietu Gminv Drezdenko

W cetu realizacii prOgramu Rada Mieiska W Drezdenku przyiQta uchwate nr XV/152/2015

z dnia 9 grudnia 2015 r,w sprawie zasad udzielania dotacii ce10Wei na realizaciQ Zadah

ZWinZanych z demonta2em′ transportem i utylizacin matettatbw zawierajqcych azbest

z terenu Gminy Drezdenko(50%poniesionych kosztbw′ nie wiQcei ni2 3 tyso zl)。 W iatach

2019 - 2020 ro do Urzedu Mie,Skiego w Drezdenku nie wptynqt ani jeden wniosek

o udzielenie takiei dotaCii・

Dofinansowanie 2 WOieW6dzkiego Funduszu Ochronv SrOdowiska i Gospodarki Wodnei

2019r。

Gmina Drezdenko realizowata 2019 r.zadanie w ramach programu WoieWbdZkiego

Funduszu Ochrony SrOdOwiska i Gospodarki Wodne,W Zielonej Gbrze w ramach Programu

Pttorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej pn.:

″Ogbinopolski program inansowania usuwania wyrobbw zawierajΩ cych azbest na lata 2019

-2023″。 Nazwa zadania″ Demonta之 ′zbieranie′ transpott oraz unieszkodliwianie wyrobbw

zawierajQcych azbest z terenu Gminy Drezdenko′
′

.

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofettowego wybrano lrmQ′  ktbra przedstaw‖ a

najkorzystnie,sZQ OfettQ:REVOL Sp.zo.o.sp.k.′ ul.Senatorska 21/30-31,93-192七 bd乏,NIP

729-272-60-83, REGON 380230754. Zadanie byto realizowane od 04.07.2019 r. do

26.08.2019r.Stawka demontattu 506,52 zi brutto/Mg,Stawka zabrania azbestu ziottonego

luzem 398,52 zl brutto/Mg.

Kohcowa kwota dotacii wyniOSta 25 271,48 zt(koSZt kWalifikowany― bez VAT).Dotacia

zヽlVFOこ iGW w Zielonej Gbrze wyniosta 16 426,47 zt,dotacia Z NFOSiGW w ttarszawie

wyniosta 8 845,01 zl.Catkowity koszt realizacii Zadania wynibs1 27 293,19 zl. Koszt VAT‐ u

w wysokoSci 2 021,71 zi pOniosta Gnlina Drezdenko.

W ramach zadania azbest zostat usuniety ze 35 nieruchomoSci znajdujlcych siQ na terenie

Gminy.Mieszkahcy nie ponie`li ttadnych kosztbw zwilZanych z realizaciQ zadania.Efekt

ekologiczny′ ktbry osingnietO t0 62,362 ton(5509m2)aZbeStu′ ktbry zostat unieszkodlivviony

0
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Lp. Wskattnik!¬ onitoringu Jednostka r▼ liary Ⅵra武 oここ

1.

Ilo`む  wyrobbw zawierajncych azbest w

przeliczeniu na km2 pOwierzchni grniny

przed rozpoczeCiem realizaciI Programu

Mg/km2 3′3

llo`こ  wyrob6w zawierajttcych azbest w

przeliczeniu na km2 pOvvierzchni grniny na

koniec 2019 r.

Mg/km2 3 24

2
Ilo`む  usunietych odpad6w zawierallCych

azbest w danyrn roku sprawozdawczym
Mg/m2 62,362/5509

3

Procentowa  Woこ こ  usunietyCh  odpadbw

zawierajnCyCh azbest w stosunku do iloSci

zinwentaryzowanej w iatach realizacji

Programu

% 3,52

4.
Naktady finansowe ogblem poniesione na

usuniQcie odpadbw zawierajΩ cych azbest
Z7rOk 27293′ 19

5
`rOdki zewnetrzne pozyskane na usunieCieodpadbw zawierajncych azbest

zVrok 25271′ 48

6
Wysokoこと dofinansowania udzielona przez

gnlinQ
ZI/rok 2021′71

7

Ho`こ  zlikwidowanych  dzikich  sktadowisk

odpadbw zawierajncych azbest i koszty ich

likwidacJl

SZt./Mg/m2/rOk O szt。

poprzez sktadowanie na sktadowisku odpadbw niebezpiecznych. UsuniQto 22′ 599 Mg
z demonta2em(2003m2)。 raZ 39′ 763 Mg azbestu ziottonego luzem(3506m2).

2020r.

Ⅳヽ 2020 ro Gmina Drezdenko realizowata zadanie w ramach programu 
Aヽ′ ojewbdzkieso

Funduszu Ochrony SrOdOwiska i Gospodarkiヽ Ⅳodnej w zielonej Gbrze w ramach Programu

Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony こrOdOwiska i Gospodarki Wodne, pn.:

″Og6inopolski programれ nansowania usuwania wyrobbw zawierajΩ cych azbest na lata 2019

-2023〃。 Nazwa zadania〃 Demonta之′zbieranie′ transpOrt oraz unieszkodlivvianie wyrobbw

zawierajqcych azbest z terenu Gminy Drezdenko″
.
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W 2020 ro wysokoこと dofinansowania w odniesieniu do koszt6w kwalifikowanych zostata

uzale2niona od wskattnika G za 2019 rok(wskattnik dochodbw podatkowych na iednego

mieszkahca w gnlinie,o ktbrym mowa w ustavvie z dnia 13 1istopada 2003 r. o dochodach

iednOStek samorzndu terytOttainego toj.Dz.U.z2018r,poz,1530 ze zm。 )i wynOSita

odpowiednio:

・  do 100%koszt6w kwalifikowanych przedsiQwziQcia dia gmin o warto`ci wska≧ nika G

okre`lonego dla roku poprzedzajlcego rok zlo2enia wniosku nie wiekSZei ni2 1500,

・  do 70%kosztbw kwali有 kowanych przedsiewzieCia dla gmin o wattoSci wskattnika G

okreこ lonego dla roku poprzedzajqcego rok zio2enia wniosku w przedziale powyttej

1500 do 2000′

・  do 40%koszt6w kwalinkowanyCh przedsieWZieCia dla gmin o wartoξci wskattnika G

okreこ lonego dia roku poprzedzajqcego rok zto2enia wniosku powyttei 2000。

Wsp6tczynnik G dia Grniny Drezdenko za 2019 r. wynibst 2049,03 diatego te2 wysoko`こ

otrzymanego donnansowania wyniosta 40%kosztbw kwalifikowanych realizacii zadania

(kWOty netto).

Catkowity koszt realizacii zadania wynibst 43 389′ 00 zl brutto.Kohcowa kwota dotacii

wyniosta 16 070,00 zt.Dotacia Z｀ lVFOSiGW w Zielonej Gbrze wyniosta 8 035,00 zi′ dotacia

z NFOSiGW wヽ′Varszawie wyniosta 8 035,00 zl.Gmina Drezdenko poniosta z wtasnych

`rodkbw koszt 27 319,00 zl.

W ramach zadania azbest zostat usuniety ze 28 nieruchomoSci znajdujncych Sie na terenie

Gminy,Mieszkahcy nie ponieこ li ttadnych koszt6w zwiQZanych z realizacin Zadania.Efekt

ekologiczny′  ktbry osingnietO t0  60,41 ton (3643,41  m2) aZbeStu′   ktbry zostat

unieszkodlivviony poprzez sktadowanie na sktadowiskach odpadbw niebezpiecznych.

Usuniet0 39,29 Mg z demontattem(2355,99m2)。 raZ 21,12 Mg azbestu zlo2onego luzem

(1287,42m2)。

Lp Wskattnik rnonitottngu Jednostka miary Wattoここ

生

Iloここ wyrobbw zawierajQcych azbest w

przeliczeniu  na  km2 pOwierzchni grniny

przed rozpoczQciem realizaciI Programu

Mg/km2 3,24

Iloこと wyrobbw zawierajqcych azbest w

przeliczeniu na km2 pOwierzchni gnliny na

koniec 2020 r.

Mg/km2 3,17

2.
Iioこと usunietych Odpadbw zawierajqcych

azbest w danym roku sprawozdawczym
Mg/m2 60,41/3643,41

3.
Procentowa  iloこ と  usunietych  Odpadbw

zawierajqcych azbest w stosunku do‖ o`ci

% 3,35
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zinwentaryzowane, w iatach realizacii

Programu

4
Naktady finansowe og6tem poniesione na

usunieCie odpad6w zawierajlcych azbest
ZVrok 43389,00

5.
SrOd ki zewnetrzne pozyskane na usunieCie

odpadbw zawierajqcych azbest
ZVrok 16070,00

6.
Wysokoこと dofinansowania udzielona przez

grnine
ZVrok 27319,00

7

‖oξこ  zlikwidowanych  dzikich  sktadowisk

odpadbw zavviera,lcych azbest i kOszty ich

likwidacii

SZt./Mg/m2/rOk O szt,

Reatizacia zadania usuwania azbestu w obu tatach zOstata poprzedzona karnpanin

mediachinformacyinΩ  W iOkainej prasie′  na stronie internetowej urzQdu oraz
spoteczno`ciowych.

VVviqczenie z u2vtkowania rur azbestowvCh

W iatach 2019-2020 nie realizowano usuwania rur azbestowych.

Stan iloSciowy wyrOb6w azbestowych na koniec roku sprawozdawczego

W2019 ro w Bazie Azbestowej zmieniony zostat wskattnik wagi l m/2 zinwentaryzowanych

wyrob6w azbestowych z ll kg na 15 kg.Ten fakt spowodOwat′ 之e itoここzinwentaryzOwana
pod koniec roku 2018--965′ 252 ton azbestu zostata automatycznie zwiQkszona do 1 320,016

ton.

hredtug przeprowadzone,w2016r.aktualizacii inWentaryzacji′ na terenie Gminy znajdowato

Sie na poczqtku 2017 r. 1106′ 039 Mg wyrobbw zawierajqcych azbest oraz okolo 5000 mb

azbestowych rur wodOcingowych.Po zmianie wskattnika wagi l m/2 azbestu(o kt6rym

mowa powyttej)oraZ po realizacii prOgramu w 2019 r.na terenie gminy znajdowato siQ

1296,051 Mg wyrobbw azbestowych oraz Ok。 4700 rnb rur azbestowych.

Po realizacjI Programu w 2020 r.oraz po werynkacii danych znajdujqcych sie W bazie

azbestowej znajdujnCej siQ pOd adresem www.bazaazbestowa.gov,pI(wery有 kacia pOlesata

na pomnie,sZeniu danych o rzeczywistQ iloこ と usunietych wyrobbw oraz wprowadzeniu

dodatkowych iloSci wyrob6w,ktbre wcze`niej w bazie nie byty ujete)na terenie Gminy

Drezdenko na koniec 2020 r.znajdowato siQ 1 267,641 Mg wyrOb6w azbestowych oraz okotO

4700 rnb azbestowych rur wodOciqgowych.

W
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Ce1 2.Ochrona w6d,poprawa stosunk6w wodnych i ochrona przed powodziq

Zadania 2realizowane pr=ez Gmine:

w sposbb cingty prowadzona i aktualizowana iest ewidencia ZbiOrnik6w

bezodptywowych i przydomowych oczyszczaini Sciekbw.

2019『 .

Odptatnie przejQto od osoby fizyczne,wybudowane urzldzenie wodociqgowe o dtugo`ci

438 m poto2oneso obreb Niegostaw ul.Niegostawska′ dziatki 80′ 90,78/13,stanowiqce

drogi grvlinne wewnetrZne.

Odptatnie przejQto od osoby prawnej urzndZenie wodocingoWe O di.425m potottonego

w Niegostawiu′ dziatki:596/10,539/1,533/13′ stanowinCe drOgi gminne oraz dziatki

prywatne 599/10,533/14,533/15.

Odptatnie przejQto od osoby fizycznei sieこ WOdkan,potottonl na dz.436/25,obw6d Osbw

(Sieこ WOdOCiqgowa 187,40m′ sieこ kanalizacyina 162,40).

Odkupiono od osoby fizyczne, prOwadznCej dZiatainoこ こ gospodarczn dOkumentacie

technicznl na budowe SieCi WOdocingOWej w Drezdenku,ul.Transportowa,dz.nr生 125,

1362′ Pogodna′ dz.nr l16.

Na infrastrukturQ wodocingowQ i Sanitarnq wsi wydatkowano ponad 248 tys.zl z tego na

operat szacunkowy 615,00 zl′ na dokumentacie prOjektowe budowy sieci wodocingoWej

―przesytowej z Drezdenka do Kosina 36 285,00 zi na dokumentacie budOWy wodoCingu

w Karwinie 49 815,00 zt′ natonliast odptatne przeiQCie od osbb fizycznych urzndZeh Sieci

wodociQgoweji WOdno― kanalizacyine,153293′ 00 zl oraz zakup dokumentaciitechnicznej

na budowQ sieCi WOdoci£ gowej w Drezdenku(ul.Transportowa i Pogodna)-8856,00 zl.

Przyznano 3 dotacie na budOWe przydomowych oczyszczaini Sciekbw.Dotacie ZOStaty

przyznane na podstawie uchwaty Nr XV/150/2015 Rady Mieiskiej W Drezdenku z dnia 9

grudnia 2015 ro w sprawie zasad udzielania dotacii ceiOWej na budowQ przydOmowych

oczyszczaini`ciekbw-9000,00 zl.

W zakresie metioracii wOdnych wydatkowano 39 011′ 00 zl na sporzndZenie kOsztorysu

inwestorskiego oraz wykonanie konserwacji wodnych urzQdzeh komunalnych na terenie

miasta Drezdenka(rOWbW melioracyinyCh)pOI。 之onych przy ul.Dtugiei′ Kole,oWej′

Transportowej,Pogodnej,Przemystowej i Poznahskiej,w zakresie koszenia porostbw ze

skarp row6w i odmulenia dna cieku.

Pracownicy Urzedu Mie,Skiego w Drezdenku przeprowadzili kontrole przedsiQbiorstwa

w Drawinach w zakresie moino wyposa2enia nieruchomo`ci w zbiomik bezodptywowy tub

przydomown OCZySzczainiQ `ciekbw, gromadzenia nieczysto`ci ciektych w zbiorniku

bezodptywowynl, pozbywania siQ z terenu nieruchomo`ci odpadbw komunainych

i nieczysto`ci  ciektych,  przestrzegania  obovvinZk6w  okrettonych  w  regulanlinie

utrzymania czysto`ci i porzndku na terenie grniny. Stwierdzono podczas kontroli′  之e
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wiaξ ciciei nieruchomoSci nie przeprowadzat deratyzacJi na swoJeJ posesJio Skierowany

zostat wniosek do Komendanta Komisattatu Policii w Drezdenku o wszczeCie

postepowania w spravvie niewywinZyWania siQ przez firme Z ObowiQzku okre`ionego

w ustavvie o utrzymaniu czysto`ci i porzndku w grninach.Komendant poinformowat′ 2e

prZedRliOtOwy wniosek zostat przestany do SQdu Rejonowego w Strzeicach Kraj.Podczas

konttoli stwierdzono taktte dutty pobbr wody w m3 a O Wiele mnie,szy Wywbz m3

nieczysto`ci ciektych.zwrbcono sie Z Wnioskiem do Powiatowego inspektora Nadzoru

Budowianego w Drezdenku o przeprowadzenie czynno`ci kontroinych dot. zgodnoSci

z przepisami budowianymi wykonania i uttytkOwania budowli w postaci zbiornika

bezodptywowego ziokalizowanego na nieruchomo`ci poto2one,w mie,sCOWO`ci Drawiny.

W szczeg61noζ ci sprawdzenia stanu technicznego zbiomika bezodptywowego.

Przeprowadzono 17 kontroli u wiaScicieli nieruchomoξ ci ― osbb fizycznych na terenie

grniny.Zakres kontroli:posiadanie zawattych umbw na pozbywanie siQ z nieruchomo`ci

nieczysto`ci ciektych oraz faktur za wywinZywanie sie Z ObovvinZku. Przeprowadzono

jednq kontrolQ u wia`ciciela nieruchomo`ci w Drezdenku ul.11-gO listopada,pietnaこ cie

kontroli u wia`cicieli nieruchomoSci w Dravvinach oraz kontrole u wiaこ cicieta

w NiegOstawiu,w wyniku w/w kontroli wiaScicielowi nieruchomo`ciz Drezdenka z ul.11‐

go listopada nato2ono karQ grzywny za naruszenie obowinZku Z ustawy doto pOzbywania

Sie nieczySto`ci ciektych ze zbiornika bezodptywowego znaidujQCego sie na poses,i

w sposbb niewia`ciwy ti.brak faktur za wywbz nieczystoScii brak umowy na opr6之 nianie

zbiornlka.

2020r。

Podpisano umowe pOmiedZy Gminl Drezdenko i Wojewbdztwem Lubuskim dotycznCl

wspblれ nansowania opracowania Koncepcii prOgramowo― przestrzennei dla inwestycii pn.

″Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Drezdenko″ .

Przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim ― wattant 2 〃KONCEPCJI

PROGRAMOWO PRZESTRZENNEJ―  Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy
Drezdenko″′ktbry bazowat na wykorzystaniu zaprojektowanego nasypu drogowego pod

obwodnice mieiscOWO`Ci Drezdenko w ramach projektu 
″BudOwa Obwodnicy m.

Drezdenko na odcinku od skrzyttowania drbg wojewbdzkich nr 156 i 160 do skrzy2owania

z drogn WOjewbdzkl 174. Etap l‐ od skrzyttowania drbg wojewbdzkich nr 156 i 160 do

skrzyttowania z drogq wojewbdzkq nr 181〃 .-114390′ 00 zt w tym Gmina Drezdenko

50000,00 zl

W roku 2020 Grllina Drezdenko w ramach utrzymania urzndZeh komunainych

stanowinCyCh wiasno`こ gminy′  a potottonych w granicach administtacyinych miasta

Drezdenko przeprowadzita konserwaciQ urZndZeh przy ul. Dtugiej′  Transportowej′

Towarowej′  Pogodnej′ KoleioWej i Przemystowej.Na to zadanie z budttetu gminy

wydatkowano kwOte 28 987,28 zl.
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Odptatne przejQcie od osoby有 zycznej wybudowanei sieCi WOdocingOWei(130 mb′

Marzenin)Koszt‐ 29495,86 zt.

Odptatne przeiQcie Od osobyれ zo wybudowanej sieci wodocingOWe,(320 mb.Os6w)Koszt

-48366,54 zl.

Rozbudowa sieci wodocingOWej w ul.Towarowej(ul.TOWarowa, Transportowa,

Pogodna)w Drezdenku 491 rYlb′ kOszt-94744,86 zl.

Liczba wybudowanych przytqczy wodocingoWyCh-58 szt.

W2020r.nie budowano i nie remontowano sieci kanalizacyinejo wybudowane zostato

26 przytQczy do sieci kanalizacyinejo Na terenie gminy funkcionujQ 164 przydomowe

oczyszczainie`ciek6w oraz 1554 zbiorniki bezodptywowe.Dostep dO Sieci kanalizacyinej

posiada 61′96%mieszkahc6w gminy.

Na koniec roku 2020 r.dtugoこ こsieci wodocingowei WynOSita:

magistrala przesytowa-13,6km

sieこ rozdzieicza‐ 108,20 km

stopieh zaopatrzenia rnieszkahcbw w wodQ wynoSi-92%

Zadania zrealた owane prze2 PGKiM:

usuwanie na bie21co awatti′ likwidacia ttrbdet przeciek6w′ likwidacia≧ rbdei nietegalnych

poborow wody,

minimalizacie strat sieciowychi awatte usuwane sΩ  na bie21co′  likwidac,a とrbdet

nielegainego poboru wody,natychmiastowa likwidacia przeCiekbw.

2019『 .

― Wyrniana wodornierzy― -440 sztuk-37740,00 zl.netto

2020r.

一 Ustanowienie sttefy ochrony ujeCia wOdy podziemnej― ujeCie stare Bielice(ochrOna

bezpo`rednia)― wykOnanie ogrodzenia terenu ochrony bezpo`redniej-11000,00 zl.

―  Zakup agregatu prndOtWbrczego do zasilania pomp na wodocingu w Lubiatowie 
―

Zamontowanie l szt.agregatu prndOtWbrczeso 33kVA C33D5‐ -41881′ 50 zl.

― Wymiana orurowania w zbiornikach wody pttnei Oraz renowacia studni na RadoWie―

89000,00 zl.

― Wymiana wodomierzy i monitottng sieci wodocilgowej― kontrowanie zuttycia wody′

szybsze wykrywanie przeciek6w po stronie odbiorcy ustug 一 celem projektbw byto

zminimalizowanie strat wynikajQcych w wyciekbw wody,wykrywanie awani′ likwidacia

nielegainych poborbw wody. Systematyczna wynliana wodornierzy na wodornierze

radiowe ―ok,100000,00 zl.
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Zadania zrealizowane przez NadieSnictwo Karwini

2020r.

― Budowa 15 obiekt6w matej retencii na rOwach`r6dle`nych zlokalizowanych na obszarze

zarzΩdzanym przez Nadle`nictwo Karwin w ramach projektu′ ′Kompleksowy projekt
adaptaciilaSbW ile`nictwa do zmian klimatu― mata retencia Oraz przeciwdziatanie erozji

wodnej na terenach nizinnych″ -403000,00 zt.w tym 85%ze ξrodk6w Unii Europe,skiej
z Funduszu Sp6jno`ci′ 15%ze`rodk6w wiasnych.

Zadania realizowane Powiatowa Stacie Sanitarno‐ EDiderniolotticzna w Drezdenku:

Powiatowa Stacia Sanharno―Epidemiologiczna w Drezdenku sprawuje nadzbr sanitarny

nad poborem wbd z wodocingbw publicznych oraz z indywiduainych ujQこ w6d― konttOle

sanitarne urzndZeh wOdocingOWych oraz ocena jakoこ ct wody,Ponadto przedsiebiorstwa_

adrYliniStratorzy wodocingbW publicznych prowadztt we wiasnym zakresie kontrolQ

WeWnettznq jakoこ ci wody przeznaczonej do spottycia przez ludzi.

Wodocingi publiczne w G向 linie Drezdenko w 2019 r.:

Nazwa

obiektu

Zaopatrywane

rnieJscowoSCI

Produkcja

wody[m3/d〕

/      1iczba

zaopatrywanej

ludnoξci

Kwestionowane

parametry  ―

‖o`こ      dni

przekroczeh w

roku

Jakoξこwody

na   koniec

2019r.

Wodocing

publiczny

Drezdenko

Drezdenko′

Klesno′

Trzebicz′

Trzebicz Mtyn,

Goscim′ Osow′

Radowo′ Lipno′

Kosin′  Trzebicz

Nowy′

Marzenin′

Bagniewo′

TuCZepy

NiegOsiaw

12121m3/d〕

14044

Mn(13 dni),
metnoこと

warunkowa

Wodocing

publiczny

Lubiatbw

Lubiatbw 18[m3/dl

136

brak przydatna

Wodocing

publiczny

Stare

Stare Bielice 30[m3/d〕

367

brak przydatna
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Bielice

Wodocing

publiczny

Drawiny

Drawiny 14[m3/d]

436

brak przydatna

Wodocing

publiczny

Modropole

Modropole,

Gbrzyska

5[m3/dl

106

Mn,

metnO`こ

dni)

Fe,

(96

warunkowa

Wodocingi publiCzne w Gminie Drezdenko w 2020 r.:

Nazwa

obiektu

Zaopatrywane

rnieJscowoSCi

Produkcia

wody[m3/d]

/       1iCZba

zaopatrywanej

ludnoSci

Kwestionowane

parametry  ―

iloここ      dni

przekroczeh w

roku

Jakoことwody

na   koniec

2020r.

WodociQg

publiczny

Drezdenko

Drezdenko,

Klesno′

Trzebicz,

Trzebicz Mtyn,

Goこcim,Osbw′

Radowo,Lipno´

Kosin, Trzebicz

Nowy,

Marzenin′

Bagniewo,

TuczQpy

Niegostaw

1212[m3/d〕

14144

Mn(135 dni),

Mn,  metn。ここ

(29 dni)

warunkowa

Wodociqg

publiczny

Lubiatbw

Lubiatbw 18[m3/d〕

136

brak przydatna

Wodociqg

publiczny

Stare

Bielice

Stare Bielice 1141m3/d〕

291

brak przydatna

Wodocing

publiczny

Drawiny

Drawiny 141m3/d〕

436

brak przydatna

WodociQg

publiczny

Modropole

ModropOle,

Gbrzyska

9,8[m3/d〕

70

Mn(70 dni) przydatna
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Ce1 3.Ochrona powietrza atmosferycznego

Zadania 2realizowane prze2 StarOstwo Powiatowe:

2019r.

Remonty  bie21ce  navvierzchni  bitunlicznych′   ktbre  sq  realizowane  zgodnie

z harmonogramem ustalanym na podstawie bie2nCych pottzeb wynikajΩ cych ze stanu

technicznego isQ prowadzone na wszystkich drogach povviatowych, w tynl―  naprawy

t udrottnienia systembw odprowadzenia wbd zjezdni′  w Go`cimiu i inne prace
utrzymaniowe na drogach(kosZenia,wycinania zakrzaczeh,usuwania skutkbw nawainic,

czyszczenia pobOczy,podcinania drzew).

Remont odcinka drogi powiatowei nr 1362F Go`cim― Lubiatbw-200 mbo Calkowity koszt

remontu wynosi 197 812,29 zl.Pomoc nnansowa w formie dotac,i Celowej dia powiatu

strzelecko― drezdeneckiego′  przekazana przez GrninQ Drezdenko wyniOsta 40 tys. zl.

Pozostate koszty w kwOcie 157 812,29 zl.zostaty pokryte zeこ rodk6w budttetu powiatu

strzelecko―drezdeneckiego.

2020『 .

Remont drogi powiatowei nr 1363F w mieiSCOWOSCi Rttpin(Realizacia 2020-2021)‐

Szacowana calkowita watto`こ inwestycJi 1 267 383,14 zl.′ zrbdta finansowania:Fundusz

Drbg Samorzttdowych,Budttet Powiatu′ Gmina Drezdenko Remontem objQte zostaty dwa

odcinki o dtugo`ci 427′ 557 m oraz 453′785m,stan navvierzchni okre`lany jest,ako Zty.

Remontern objetO taktte chodnik′ ktbrego tnCZna dtugoここwynosi 674。 338 rnb.

hr mie,scOwO`Ci Go`cim naprawiony zostat przepust w drodze powiatowej nr 1362F

zakres prac obejmowati frezowanie asfaltu na dtugo`ci przepustu i szerokoSci przepustuテ

wyrniana kotektora o dtugoSci ll rn′  warstwa win之 見ca asfaltu wraz z uto2eniem siatki

wzmacniajΩ cej′ naprawa chodnika na szeroko`ci przepustu).

Zadania zreal eD『ZeZ(3Fnine:

2019r.

一 Udzielono 5 donnansowah na podstawie uchwat Rady Mieiskie,W Drezdenku(uChWata

Nr XV/151/2015 z 09,12.2015 r. oraz uchwata Nr XXVI1/267/2016 z 30.06.2016 r。
)

wymiany tradycyinych kotibw na instalacie gazOWe.七 qcznie zostaty zlikwidowanych 6

piecbw wQgiowych.七qczny koszt wymiany kotibw wynibst 27 559,00 zl.(w tym dOtacie

z budttet Grniny - 13779′ 50 zt. oraz koszty poniesione przez Wnioskodawcbw ―

13779′ 50 zl)。

一 Udzieiono 2 dotacie na pOdStawie wy2e,wymieniOnych uchwai na montatt ekoiogicznych

urzqdzeh grzewczych w nowo wybudowanym budynku.Budttet Gminy-8697,50 zt

osoby fizyczne-30754′ 65 zl.
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Termomodernizacia budynk6w komunainych i u之 ‖ecznO`Ci publicznej na terenie Gminy

Drezdenko.Dokonano prac terrnomodernizacyinyCh W 21 budynkach zarzldzanych przez

PGKiM sp.z ograniczonQ odpowiedziaino`cin(prace polegaty m.in.na wymianie okien,

drzwi′ ociepleniach).Budttet Grniny-155866,1l zl,Wspbinoty-291509,95 zl.

Wymiana stolarki okienne,w SrOdowiskowym Domu Samopomocy-4065′ 46zキ .

W Centrum Promocii Kuttury, ul. Niepodlegioこci 28, Drezdenko wymieniono stolarkQ

okiennQ-53000,00 zI.

Wymiana drzwi we,こ CiOWych w Sali wie,skie'W OSOWie-5842,50 zl.

Zakohczenie zadania pn.〃 Budowa`cie2ki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w

GrYlinie Drezdenko 一 etap ‖
〃 - 2 896,3 km ― Koszt catkOWity 1 228 464,87 zl

Dofinansowanie z EuropeiskiegO Funduszu Rozwoju  Regionainego w wysokoξ ci

800651,42 zt(85%kosztbw kwalifikowanych)。

Drogi grninnei

・   dokohczono przebudowQ drogi dojazdowei do garatty na osiediu Mickiewicza

w Drezdenku-26017,00 zi(catkOWity koszt zadania to ponad 570 tys.zl),

o  dokohczono przebudowe skweru przy ul Ko`ciuszkii Stary Rynek w Drezdenku―

107590,00 zt,(catkOWtty koszt zadania to blisko l′ l min zi)。

●  budowa drogi w Trzebiczu Nowym一 生81013,00 zl′ z dofinansowaniem 15 tys,

Z budttetu soteckiego,

o wykonano dokunnentacie na budOWQ drogi w Grotowie-8487,00 zt,

o przebudowe chodnik6w oraz schodbw przy ul.Mickiewicza i Ogrodowej

w Drezdenku-24600,00 zt,

●  budowa odcinka chodnika w Starych Bielicach― -21500,00 zlテ

。  Na biettQce utrzymanie drbg grninnych wydatkowanoi na drogi o navvierzchni

bitunliczne, 242740,00 zl′  na drogi gruntowe 362 053,00 zl′  na zirnowe

utrzymanie drbg 85 471,00 zl.

2020r.

W dniu 07.01.2020r.podpisano porozumienie z ttFOSiGW w Zielonej Gbrze w cetu

ustalenia zasad wspoineJ promocli Programu ″Czyste Powietrze″  na terenie Gminy

Drezdenku.Na podstawie porozumienia prowadzony jest moin,punkt konsultacyiny dia

rnieszkanc6w.

Zorganizowano przewbz osbb w ramach komunikacii regularnei od pOniedziatku do

niedzieli na kqpieliska gminne zorganizowane w mie,SCOWOξ CiaCh Lubiewo i Zagbrze

w sezonie kttpielowym.PrzeiaZd na lin両 :Drezdenko一 Lubiewo― Zagbrze‐ od 27.06,2020

do 31.08,2020--22450′ 64 zt.

Termomodernizacia budynk6w komunainych i uttyteczno`ci publicznei na terenie Gminy

Drezdenko.Dokonano prac terrnomodernizacyinyCh W 10 budynkach zarzQdzanych przez

PGKiM sp.z ograniczonl odpowiedziainoScil(prace polegaty moino na wYmianie okien―

tttcznie 24 szt.okien).Budttet Gminy-20298,93 zl.′ Wsp61noty-2233,48 zl.
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Zakupiono matettaty na wykonanie remontu i cze`CiOWego ocieplenia budynku remizy

OSP w Go`cinniu. Prace remontowe zostaty wykonane we wrze`niu i pattdzierniku

spotecznie przez strattakbw ochotnikbw.Koszt zakupu matettat6w(w tym moino ktej6w′

siatki,styropianu,weiny)17868′ 78 zl.brutto.Budynek OSP w Go`cimiu ma 150,20m2

powierzchni。

W Bibliotece Publicznej w Drezdenku wymieniono okno(zabytkowe)na nOWe wykonane

na wzbr― koszt 8 999,91 zl.brutto′ w filii biblioteki w Trzebiczu wynlieniono 2 okna―

koszt prac 1 820,00 zl.brutto′

Drogi grninne.:

● ′′Przebudowa AI.Piastbw w mie,sCOWO`ci Drezdenko″ ― zakresl przebudowa catej

drogi、Ⅳraz z infrastrukturl podziemntt oraz oこ wietlenienl,wartoこ こ:5948000′ 00 zl.テ

● 〃Wykonanie pobOcza drogi w m.Lipno″ ― pobocze wykonane z p箪

`ladOwych′wartoここ34850,00 zl.テ

●  Bie2Qce  utrzymanie  dr6g  gruntowych′   vv  ty■l  r6wnanie  navvierzchni

W mieiSCOWO`CiaCh:Przeborowo′ Drawiny,Stare Bielice,NiegOstaw′ Rttpin,Trzebicz

Nowy,Trzebicz′ Gbrzyska′ Modropole,Karwin,Drezdenko′ Osbw.zadania polegaj£ce

na konserwacii naWierzchni bttumicznych ulic:Kopernika,Stowackiego,Putaskiego′

KoSciuszki′ Zamkowa′ Sienkiewicza-858381′ 20 zl.テ

●  Prace utrzymaniowe na drogach grninnych′ w tym wewnetrznych-38400,00 zl.テ

o Obnittenie emis,i pytu unoszonego z po、″ierzchni jezdni w czasie ruchu pojazdbw

poprzez czyszczenie powierzchnijezdni w okresach bezdeszczowyCh Oraz po okresie

zirnowym w cingach ulic g16wnych.

Drogi w m. Drezdenko (ui. Krbtka, Podgbrna, Poniatowskiego′  Chrobrego, PIac
Woino`ci′ Zamkowa,StOwackieso,Marszatkowska,Cicha′ Piotra Skargi,Pierwszei

Brygady, Putaskiego′  Kopernika′  Mickievげ icza, Milicka′  Ko`ciuszki′  Stary Rynek′

Ogrodowa′ Warszawska′  NowogrOdzka′  PIac Koこ cieiny, Pitsudskiego, 11-Listopada′

Arm両 Krajowej′ Boczna′ D£browskiej′ Grunwaldzka′ Kochanowskiego′ Konopnickiej′

Krakowska′  Kwiatowa, Lema, Leξ na, Lwowska′  七£kowa′  Malwowa′  Matejki′

Moniuszki′  Norwida, Ogrodowa, Okre2na, Orzeszkowe,, POmOrska′  Reymonta′
Sienkiewicza, Stoneczna′  Szkoina′  Wita Stwosza, Witosa, Chrobrego, Miodowa′

Owocowa,)myCie l raz w miesinCu wi maju′ czerwcu′ lipcu′ wrze`niu i pattdzierniku―

koszt 24 275′ 86 zlo budttet G口 liny.

Zadantt zrealた owane przez Zarzad Drbtt Wofew6dzmch w zidonei G6『 ze:

2019r.

― Modernizacia istniejncej jezdni drogi wojo Nr 160 relacii Drezdenko― MiQdzychbd―

realizacia(2018-2019)。 inwestycia ObeimOWata rozbudowQ drogi na odcinku 4,53 km.

Koszt 10 876 008′ 75 zl. Zadanie dofinansowane z RPO Lubuskie 2020 w wysoko`ci

7937706,08 zi.
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2020r.

― Przebudowa polegajQca na odnowie dywanikowej drogi wojew6dzkiej nr 174 na odcinku

Drezdenko一 Stare Bietice od km 2+809,50 do km 4+309,50, Dtugo`こ odcinka l,5 km.

Koszt 2 556 784,10 zl.テ

ー Remont obiektu mostowego w cingu drOgi wojewbdzkiei nr 160 w km 67+490

W mie,SCOW。 こCi Drezdenko w ramach zadania pn。 ″Przebudowa drogi wojewbdzkiej nr

160 wraz z remontem obiektu mostowego w km 67+490 w mie,scoWO`Ci Drezdenko′ 生

Koszt 1 088 492,04 zl。 ,

一  Remont chodnika w ciQgu drogi 、″ojewbdzkiej nr 164 w Drezdenku km 13+857,50-

14+142 strona lewa′ DtugO`こ 0,285 km.Koszt 210 531′ 24 zI.,

一 Remont skrzyttowania drogi wojewbdzkiei nr 156 i 160 w mo Klesnoo Dtugoこ こ0′ 337 km。

Koszt 416 291,96 zl.,

一  Remont drogi wojewbdzkiej nr 176 o nawierzchni gruntowej na odcinku od km 5+469 do

krn 5+669.Dtugoここ0′ 2 kmo Koszt 51 660,00 ztテ

ー Konserwacia nawierzchni bkumicznych― droga wojewbdzka nr 181 na odc.Odkm 2+186

do kn1 2+530 rn,NiegOstaw.DtugO`こ 0,344 km.Koszt 379 115′ 52 zl.

Zada面 a realたowane przez W10S

2019r.

Zgtoszono do Lubuskiego Wojewbdzkiego inspektora Ochrony Srodowiska Gorzowie

Ⅳヽlkp. przeprowadzenie kontroli przedsiQbiorstwa w Dravvinach w zakresie palenia

folii i styropianu.Kontrola zostata przeprowadzona w ttybie interwencvinym.POdCZas

konttoliヽⅣ10S stwierdztt magazynowanie w kotiowni odpadbw′ ktbrych spalanie ieSt

zabronione. Vげ  pozostato`ciach ze spalania stwierdzono obecnoこ こ nadpalonych

metali(blaChy′ druty)elementy szkta i zestalone kawatki ttuttli.Przedstawicieti zaktadu

ukarano rnandatarni karnyrni.

Cei 4.Ochrona przed hatasem

Gt6wnym kierunkiem dziatah majqcym na cetu poprawQ warunkbw akustycznych na terenie

gminy jest ograniczenie emisji hatasu(g16wnie hatasu komunikacyinego)poprZez inwestycie

dotycznCe infrasttuktury drogowej′ poprawe naWierzchni dr6g.Zadania realizowane w w/w

zakresie zostaty wyszczegbinione w cetu nr 2 dotyczlcym pOprawy powietrza

atmosferycznego.

Cei 5。 Minimalizacia zagr。 とehこrodowiska powodowanvch przez odpadv

W analizowanym okresie Gnlina Drezdenko powierzyta zadanie gospodarowania odpadarni

komunainymi nrmie tj.PGKiM Spbika z ograniczonl odpowiedziainoSciq w Drezdenku,od

marca 2020 r.za` ustugQ realizowato Konsorciurn PGKiM Spbika z ograniczonQ
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odpowiedziaino`cin W Drezdenku i ″Zaktadem Utylizac,i Odpadbw Clean City〃  Sp61ka

z ograniczontt odpowiedzialnoScin w MiedZychodzie.

Przedmiotem zawattych um6w byl odbibri

l. niesegregowanvch tzmies2anych,odpadbW kOmunalnych o kodzie 20 03 01,

2. odpadbw komunainvch zbieranvch w sposbb selektywnv,可 .

a)″ SZkta″ ―odpadbw opakowaniowych ze szkta bezbarwnego i koiorowego o kodzie

150107′ 200102,

b)″ papieru″ ― odpadbw z papieru′ w tym tektury′ odpadbw opakowaniowych

z papieru i odpad6w opakowaniowych z tektury o kodzie 15 01 01,200101,

C)″metali i tworzyw sztucznvch″ ―odpadbw z metali′ tworzyw sztucznych′ w tym

odpadbw opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadbw opakowaniowych

wielomateriatowych o kodzie 15 01 02,150104′ 150105,150106′ 200139,20
0140,

d)″ biO″ ― Odpadbw komunainych ulegajΩ cych biodegradacii′ W tym odpadbw
opakowaniowych ulegajqcych biodegradacii i odpad6w zieionych o kodzie 20 02

01,200108,

3, pozostatych odPadbw zbieranvch w spOsbb selektywnv,可 .:

a)mebliiinnych odpadbw wielkogabaげ OwyCh O kOdzie 20 03 07,

b)prZeterminowanych iek6w i chemikalibw O kodzie 15 01 10*,150111*,2001

13*,200114*,200115*,200117*,200119*,200127*,200128,200129*′

200130,200131*′ 200132,200180,

C' 2uivtych bateriii akumulator6w o kodzie 20 01 33*,200134,

d)Zuといego sprzetu etektrycznego i etektronicznego o kodzie 20 01 35*′ 200136′

200123*′ 200121*,

e)。dpadbw budowianvch i rozbibrkowych o kodzie 17 01 01,170102,170103,

170107,170904′ ex 20 03 99テ

f) Zu2い vCh OpOn o kodzie 16 01 03,

g) 。dpadtt  niekwalifikujlcych  sie  dO  Odpad6w  medycznych  powstatych

w gospodarstwie domowYm w wvniku prz司 mowania produktbw ieczniczych

w formie iniektti i prOwadzenia monko前 ngu poziomu substancii we krwi′

W SZCZeg6inoSciigty i strzvkawki kod ex 20 01 99.

W Gminie Drezdenko obowinZujQ dWa systemy zbierania odpadbw:

― system workowy(Odpady setektywne),

一 system pojemnikowy(odpady zmieszane i selektywne).

W systemie workowym selektywne odpady zbierane sΩ na posesjach zabudowy
jednorodzinnej oraz nieruchomo`ci′  na ktbrych znajduie sie dOmek letniskowy, Natorniast

w systemie pojemnikowym zbierane sq odpady niesegregowane(zmieSZane)ze wSZystkich

nieruchomo`ci oraz frakcie selektywne w przypadku zabudowy wielorodzinnej.
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Na terenie Grniny Drezdenko prowadzony jest Punkt Selektywnei Zbibrki Odpadbw

Komunalnych(PSZOK)′ kt6ry utworzony zostat przy ul.Pierwsze,Brygady 21a w Drezdenku.

Do PSZOK― u, w ramach ponoszonej optaty za gospodarowanie odpadarni komunainymi′

mieszkahcy Grniny mogl dostarczaこ wytworzone przez siebie setektywnie zebrane odpady

oraz odpady problemowe,czyli takie,ktbrych nie mo2na wrzucaこ do zwyktych pojemnikbw

czy work6w′ ti. kOmpletny zuttyty sprzQt etektryczny i elektroniczny, meble i odpady

wielkogabar‖ owe, Odpady budowiane i rozbibrkowe, przeterminowane leki, chemikalia

z wytQczeniem odpadbw niebezpiecznych i opakowah po tych odpadach, zuttyte opony,

zuttyte baterie i akumulatory oraz odpady niekwalifikujQce sie dO Odpadbw medycznych

powstate w gospodarstwie domowym w wyniku przyimowania produktbw ieczniczych

w formie iniekciti prOwadzenia poziomu substancit we krwi,w szcZeg61no`ciigty i strzykawki.

Optata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Drezdenko jest naliczana od

osoby,Wtaξ ciciele nieruchomoSci zamieszkatych′ ktbrzy zdecydowali siQ grOmadziこ odpady

komunaine w sposbb setektywny,zobowinZani byli do uiszczania optaty za gospodarowanie

odpadami komunainymi w obnittone,Wysokoこ ci′ ktbra od l stycznia do 31 marca 2019 r.

wynosita 14 zt rniesiQcznie na osobQ. NatorYliaSt optata za gospodarowanie odpadarni

komunainyrni w przypadku wia`cicieti nieruchomoこ ci, ktbrzy nie segregowali odpadbw

w okresie od l stycznia do 31 rnarca 2019 r.wynosita 19 zlza osobQ.

Uchwatq nr V1/32/2019 z dnia 27 1utego 2019 r.Rady Mie,skie,W Drezdenku w sprawie

wyboru metody ustalania optaty za gospodarowanie odpadanli komunainymi oraz ustalenia

stawki takiej optaty na terenie Grniny Drezdenko, od dnia l kwietnia 2019 r. miesieczna

stawka optat za gospodarowanie odpadarvli dla wia`cicieli nieruchomo`ci zanlieszkatych

wynosita:

- 19 zt od ■lieszkahca′ jetteli odpady komunaine byty zbierane i odbierane w sposbb

selektywny′

- 26 z:od mieszkahca′ je2eli odpady komunalne nie byty zbierane i odbierane

w sposbb selektywny.

UchwatQ nr X湘 X/159/2020 z dnia 7 mala 2020 r.w sprawie wyboru metody ustalania optaty

za gospodarowanie odpadbw komunainych oraz ustalania stawki takiei optaty na terenie

Gnliny Drezdenko od dnia l lipca 2020 r. stawka optaty za gospodarowanie odpadarni

komunainyrYli Zbieranyrni i odbieranynli w sposbb selektywny、″ynosita 26 zt rniesieCZnie za

mieszkahca(obowinZkOWa selektywna zbibrka odpadbw)。

2019r.

Na zadania zwinZane Z goSpodarowaniem odpadami komunainymi(zbieranie′ transpo武

i utytizacia Odpadbw komunainych oraz obstuga administtacyina)WydatkOWano 4 893 670 zl.

Na koniec 2019 r. IQczna liczba osbb objetyCh deklaraciami dia Optaty z tytutu

gospodarowania odpadarni komunainyrni wynosita 13 336 osbbo Systemern gospodarowania
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odpadami komunainymi byto objetych okoto 78,31%mieszkahcbw naszej gminy w stosunku

do liczby osbb zameldowanych na terenie gnliny Drezdenkoo Ponitte,tabele Obrazujlce liczbe

osbb zameldowanych i objetych deklaraciQ W podziale na miasto i wieξ
.

:iczba

m:eszkahc6円 Y

zameldowanvch

17030 Udziat%

rniasto 9958 58,47

wies 7072 41,53

liczba

nlleszkanc6w

obiewch

dektaracJ砲

13336 Udziat%

rniasto 7734 57,99

wies 5602 42,01

Na podstawie danych zawattych w sprawozdaniach zlo2onym przez podmioty odbierajqce

odpady komunaine z nieruchomoSci zamieszkatych i niezamieszkatych, sprawozdaniu

podmiotu prowadzlcego Punkt Setektywnej Zbibrki Odpad6w Komunainych,a taktte ka武

przekazania odpadbw komunainych,sporzqdzono zestavvienia ilo`ci odpadbw odbieranych

z sektora komunainego z terenu gminy Drezdenko′ ktbre przedstawia sie naStepujnCO:

Rodza,Odebranvch odpad6w komunainvch Masa odebranvch odPad6w
komunainvch IMg】

opakowania z papieru itektury 129,859

opakowania z tworzyw sztucznych 174,809

opakowania ze szkta 152,671

lekiinne nitt wyrnienione w 20 01 31 0,394

zu2yte opony 27,764

zrnieszane odpady z budowy′ remontbw i

demonta2u inne nitt wyrvlienione w 17 09

01′ 170902,170903

53,280

zmieszane odpady z betonu′ gruzu

cegianego,odpadowych materiatbw

ceramicznych i elementbw wyposattenia

inne ni2 wynlienione w 17 01 06

24,560

odpady betonu oraz gruz betonowy z

rozbibrek iremont6w

76,470

odpady ulegajqce biodegradacii 366,84

odpady wielkogabarytowe 319,620

zuttyte urzQdzenia elektryczne i

elektroniczne inne nitt wyrnienione w 17 09

17,024
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01,170902,170903

zuttyte urzndzenia elektryczne i

elektroniczne inne nitt wynlienione w 20 01

21,200123i200135

2,316

niesegregowane znlieszane odpady

komunaine

5742,929

七lcznie 7088,536

VVskattnik OSIQgngel呼

poziom w『 oku

2019

Dopuszα ainv

wmaganv pozBom

Uwagi

poziorn    recyklingu    i

przygotowania        do

ponownego        uzycia

nastQpujΩ cych    frakcii

odpadbw   komunainych:
papieru, metali′  tworzyw
sztucznych i szkta

19,670/0 wymagany poziorn―

≧40%

wymagany

poziorn nie zostat

OSiQgniety

p02iOm Ograniczenia masy

odpadbw   komunainych
utegajnCych biOdegradacii

przekazanych         dO

sktadowania

33,96% wymagany poziom―

≦40%

OSingniQtO

wymagany

poziom

poziorn       recyklingu′

przygotowania        do

ponownego   uzycia   〕

odzysku innyrni metodarni

innych nitt niebezpieczne

odpadbw budowianych i
rozbibrkowych

1260/0 wymagany poz:om―

≧60%

OSingnietO

wymagany
poziom

2020r.

Koszty funkcionowania systemu gospodarowania odpadami komunainymi Gminy Drezdenko

wyniosty lQcznie 4 801 689,32 zl

W zwiqzku ze zmianQ ustawy o utrzymaniu czysto`ci i porzndku W gminach Rada Mieiska

w Drezdenku dostosoWata akty prawa mieiscoWego do wymogbw ustawodawcy.

Najwa2nie,sZe zmiany dotyczyty:

― wytnCZenia nieruchomoici niezamieszkatych z gminnego systemu gospodarowania

odpadarni  komunainyrni.  刊taSciciete  nieruchomo`ci  niezarlieszkatych  od  dnia

01.04.2020r.zobowinZani byli do zawarcia indywiduainych umbw na wywbz odpadbw

komunainych z podmiotami′ ktbre wpisane sq do Rejestru Dziatainoこ ci Regulowanej
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prowadzonego przez Burrnistrza Drezdenkao Na dzieh 31.12.2020 r. -315 wia`cicieli

nieruchomo`ci niezamieszkatych miato zawatte indywidualne umowy na wyw6z

odpadbw komunainychテ

wprowadzenia obowinZkOWej dia wszystkich mieszkahcbw selektywnei zbibrki odpadbw

komunalnychテ

wprowadzenia zwoinienia z czQ`ci optaty za gospodarowanie odpadar▼ li komunainynli dla

wia`cicieli nieruchomoこ ci zabudowanych budynkami mieszkainymi jednorodzinnymi

kompostujnCych bioodpady stanowince odpady komunaine w przydomowych

kompostownikach.Kwota zwoinienia wynosi 5 zi dla wia`cicieta nieruchomo`cio Na dzieh

31.12.2020r。 -292 wiaScicieli nieruchomo`ci niezamieszkatych skorzystato ze zwoinienia.

七Qczna kwota zwolnienia z ww.tytuttu wyniosta 7 920,00 zlテ

wprOwadzenia zrnian vv zasadach korzystania ze zwoinienia z czQ`ci optaty za

gospodarowanie odpadami komunainymi z tytutu zamieszkiwania na nieruchomo`ci

rodziny wielodzietnej posiadajqcej KartQ Duttej Rodziny.Od 01,07.2020r.tylko、 ″taこ ciciei

nieruchomoSci′  na ktbrej zamieszkuje rodzina wielodzietna uprawniony jest do

korzystania z ulgi.Kwota uigi wynosi 3 zi dla wiaScicieta nieruchomo`ciテ

zmiany wysoko`ci stawkiz tytutu optaty za gospodarowanie odpadami komunainymi oraz

wprowadzenia podwy2szone, stawki Optaty w wysoko`ci dwukrotnoξ ci stawki

podstawowej w przypadku stwierdzenia′ 之e wia`ciciei nieruchomo`ci nie dopeinia
obowinZku selektywne,Zbibrki odpad6w komunainych.

Na koniec grudnia 2020 r。  1見czna liczba osbb objetych deklaraciarni dla Optaty z tytutu

gospodarowania odpadarni komunalnyrni wynosita 13 369 osbb.SystemerY〕 gOspodarowania

odpadami komunainymi byto objQtych OkOto 79′ 53%mieszkahcbw naszei gminy w stosunku

do liczby osbb zameldowanych na terenie grniny Drezdenko.Ponittej tabele obrazujttce liczbQ

osbb zameidowanych i objQtych deklaracin W podziale na miasto i wie`.

ticzba

rnieszkahc6w

zameldowanych

16810 Udziat%

口liasto 9765 58′ 09

wies 7045 41,91

liczba

rnieszkancow

ObjetyCh

deklarac〕Q

13369 Udziat%

miasto 7780 58,19

wies 5589 41,81

‖oこと odebranych w 2020 r, odpadbw komunainych od wia`cicieli nieruchomoSci

zamieszkatych′  nieruchomoξ ci′  na ktbrei znajduje sie dOmek letniskowy tub innej

nieruchomoSci wykorzystywanei na Cele rekreacyino― Wypoczynkowe oraz nieruchomoこ ci

niezamieszkatych w okresie′ kiedy objQte byty gminnym systemem′ ti.d031.03.2020r.′

przedstawiat sie nastepujqco:
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Rodzaj odebranych odpadbw komunainych Masa odebranych odpad6w

komunainych*[Mg〕

Niesegresowane

komunalne

zrnieszane    odpady 4563′ 416

Opakowania z papieru itektury 179′ 0985

Opakowania z tworzyw sztucznych 273,697

Opakowania ze szkta 251,701

Zrnieszane odpady z budowy′  remontbw i

demontattu inne nitt wyrnienione w 17 09 01,

170902′ 170903

122′ 22

Odpady betonu oraz gruz betonowy z

rozbibrek i remontbw

85′ 26

Lekiinne ni2 wyrnienione 20 01 31 0,3827

Odpady ulegajttce biodegradacji 376,462

Odpady wielkogabarytowe 307′ 2

Zu2yte opony 45′96

Szklo 0′4

Zuttyte urzqdzenia elektryczne i

elektroniczne inne nitt wyrnienione w

170901,170902,170903

19,021

Zuttyte urzndzenia elektryczne i

elektroniczne inne nitt wyrnienione w

200121′ 200123′ 200135

4′ 575

inne odpady nieulegajqce biodegradacji 114,80

七lcznie: 6344,1932

OSingniete przez GminQ Drezdenko w 2020 r.poziomy odzysku i recyklingu przedstawiajn siQ

naStepujΩ co:

VVskattnik OSEqgnBety

pozlorn w roku

2020

Dopuszczainv

wv『naganv pozlom

Uwagi

poziorn    recyklingu    i

przygotowania        do

ponownego       uzycia

naStepujQcych    frakcii

odpadbw   komunainychi
papieru, metali′  tworzyw
sztucznych i szkla

43,790/0 wymagany poziom―

≧50%

wymagany

pOZiOrYl nie Zostat

osingniQty

poziom ograniczenia masy

odpad6w   komunainych
ulegajΩ cych biOdegradacji

21′ 720/O wymagany poziom一

≦35%

OSittgnietO

wymagany
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przekazanych         dO

sktadowania do dnia 16

1ipca

poziom

pOziOm       recyktingu′

przygOtOwania        dO

ponownego   uttycia   i

odzysku innyrni metodarni

innych ni2 niebezpieczne

odpadbw budowianych i
rozbibrkowych

57,740/0 wymagany poziom―

≧70%

wymagany

poziOrn nie zostat

OSingniety

W grudniu 2020 grnina Drezdenko zrealizowata przedsieWZieCie pod nazw見 ″USuwanie odpadbw
z folii roiniczych′ siatki i sznurka do owttania balotbw′ opakowah po nawOzach itypu Big Bag′ ′

.

W ramach przedsieWZieCia zebrano i zagospodarowano 36,42 tony folii roiniczych i innych

odpadbw z tworzyw sztucznych pochodznCych z dziataino`ci roiniczej. Zebrane odpady

pochodzity z 26 gospodarstw roinych,catkowtty koszt przedsiewziecia t0 20 851,56 zi brutto

z czego 16 211′ 1l zt stanowi kwote pOZyskanego przez grnine dofinansOwania z Narodowego

Funduszu Ochrony SrOdOwiska i Gospodarki hrodne,w vvarSZawie.

Likwidacia″ dZikich″ wysypisk`mieci

2019r.

IIoここusunietych w ramach tikwidacii dzikiCh Wysypisk ziOkalizowanych na terenie Gminy

Drezdenko′ odpadbw przedstavvia sie nastepujΩ co:七nCZnie usunieto 50 Mg.Byty toi czQξ ci

samochodowe: 6,485 Mg′  zrnieszane odpady budOwiane 2,170 Mg′  odpady ulegajqce
biodegradac〕〕6,440 Mg′ gruz 29,860 Mg′ Odpady wielkogabarytowe - 5′ 045 Mg. Koszt

34000′ 00 zi.

2020『 .

Zlikwidowano 15 nielegainych sktadOwisk Odpadbw,3 na terenie grniny Drezdenko i 12 na

terenie rniasta Drezdenkoテ  |£cznie zlikwidOwano 45,30 Mg Odpadbw′  Byty to: czeSci

samochodowe:o,72 Mg′ zrnieszane odpady budowiane-14,14 Mg′ gruz-9′ 20 Mg′ szkto―

0,4 Mg′ Odpady komunaine zrllieszane-20,84 Mg.Koszt.34736,04 zi.

!‖ .Edukacia ekoiOgiczna。

Zadania realizowane prze2 Cmine:

2019r.

Z uzyskanych dOtacii z urZedu Marszatkowskiego Wojewbdztwa Lubuskiego w ramach

programu:Regionainy Program Operacyiny― Lubuskie 2020,0`3.Gospodarka niskoemisyina

utworzyta przy Sciettce rowerowe,W mie,SCOWO`Ci Trzebicz′ punkt informacyino― prOmOcyiny

ztottony z tablic.Tablice majq interaktywnq formQ dziQkt umieszczonych na nich kodach QR,

ktbre prowadzq do strony internetowej promujQcei dziatania proekoiogiczne m.in. z zakresu
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segregacii Odpadbw,Strona internetowa zawiera rbwniett przygotowany fitrn zacheCajqCy dO

selektywnej zbibrki odpadbw komunainych.Jednocze`nie,w lokainej prasie ukazaty siQ artykuty

dotyczqce moin.segregacii odpadbw komunainych wraz z informacitt jak Segregowaこ odpady

komunaine.Koszt zadania 2 723,48 zl。

Coroczne wsparcie szk6t w organizacil akCii SprZltania`wiata(kupnO workbw na`mieci′ rQkawic)

wydano na ten ce12 723′ 48 zl.Zebrano O,850 Mg odpadbw.

Spotkanie informacyine 30.05。 2019r,w sali sesyinej urzQdu miejskiego w Drezdenku dotyczQce

fotowohaikii pomp depta(w ramach dziatah wiasnych),

2020r.

Zrealizowano dziatanie edukacy〕 ne w postaci przygotowania materiatbw edukacy〕 nych: ulotek

(A4sktadane do A5)vv naktadzie 1000 szt.oraz plakatbw(A3)vv naktadzie 30 szt.Ulotki i plakaty

dotyczΩ edukacii mieszkahcbw w temacie niskiej emisit zakaZu spalania`mieci oraz zachecania

do wynliany piecbw poprzez promowanie Programu″ Czyste Powietrze″ -990,00 zi brutto koszt

realizacii.

■rsp6tpraca z konsorcium Odbierajttcych odpady komunaine z nieruchomoこ ci objQtych gminnym

systemem gospodarowania odpadami′ ktbrei efektem jest umieszczenie na harmonogramach

odbioru odpadbw informacii o Sposobie segregacii odpad6w na terenie grniny Drezdenko.

VVsp6tpraca z Fundaciq Koalicia 5 frakcii′  ktbrej efektem byta umieszczona na stronie

internetowej Urzedu MieiSkiego w Drezdenki i na profilu UrzQdu oraz Burrnistrza Drezdenka

materiat6w kampanii〃 Fakty irnity na temat gospodarki odpadarni″ .

Edukacia eko10giczna realizowana byta rbwniett przez szkoty funkcionujQCe na terenie Gminy

Drezdenko w ramach za,Qこ dydaktycznych i konkursbw.

Zadania realizowane przez NadieSnictwo Karwin:

2019r.

ZajeCia dydaktyczne z udziatem edukatora le`nego w mie,scaCh:Le`ne`cie2ki Edukacyine″Nad

Stawem GoszczanOWSkim″ ″Lubiatowskie Uroczyska″ oraz w obrebie′′Le`ne,Wiaty edukacyinei

w Go`cimiu〃 i Sali spotkah w Nadle`nictwie Karwin.七 lczna itoこ こ zajQこ 162.Raidy rOWerOwe

promujQce zrbwnowattony rozwbi np.〃 rajd w zgodzie z naturq″ czy′′Jesienny raid rOWerowy″ .

七nCZnie  udziat  wziQto  ponad  250  osbb.  irnprezy  i  stoiska  promocyinOedukacyine′

wystawienniczeo Wydarzenia edukacyine dia spoteczehstwa,ak np・ ″Noc sbw″ ,〃 Le`ny rajd

hulajnogowy′
′
′ ″Ksi見之ka za worek`mieci″ ′ ″Biesi na o両 entacie w GoszczanOWie′

′.Konkurs

poprzez kanaty spoteczno`ciowe,′ VV zakamarkach Puszczy'′ akcia#1000 drzew na minute・

(W ramach dziatah wiasnych).
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2020r.

Renowacia obiektbw dydaktycznych oraz turystycznych Nadle`nictwa Kawin― monta2 tablic

dydaktycznych dla spoteczehstwao Organizacia rajdbw otwattych dia spoteczehstwa′  ktbre
promujq przyiazne`「Odkitranspottu w zakresie zrbwnowattonego rozwoju spoteczehstwa.Zakup

`rodk6w dydaktycznych w tyrn telewizora muitirnediainego′
 aby realizowaこ zadania zwinZane

z edukacin Ontine′ edukatta zdaina‐ W ramach dziatah wiasnych

Za』ania real整oWane pr=eZ NadieSttictwo Smolarz:

2019r.

Prowadzenie szeroko rozumianei edukaciile`nei spoteczehstwa pOprzez:zajeCia edukacyine dia

grup zorganizowanych w Le`nym Centrum Przyrodniczo― Edukacyinym′  SZkbice le`ne,テ

organizacia na terenie Nadle`nictwa Smolarz zajet integracyinyCh′ piknikbw rodzinnych′  Dnia

Dziecka, wspbinych iniciatyw dla seniorbw, osbb niepeinosprawnych, spotecznoSci szkoinych,

organizacia kOnkursbw przyrodniczych moin.Konkurs ″Mbj Las〃′ wsp6torganizacia oraz
dofinansowanie konkursbw szkoinych oraz innych dziatah iokainychテ  organizacia Cyklicznej

imprezy plenerowej″ Hubettus Drezdenecki′′
′akcii〃Sprzntanie Swiata〃 ,sadzenie lasu,stoiska

edukacy〕 ne……koszt 25 978,03 zl.

Utrzymanie i rozwbi pOsiadanej infrastruktury turystycznej i edukacyine,pOprzez wykonywanie

prac stolarskich i konserwacyinych′ majncych na cetu zachowanie ww.obiektbw w dobrym

stanie technicznym i estetycznym′  zapewniajnCym bezpieczehstwo i dogodne warunki
uttytkowania.Zakup tablic informacyinyCh i edukacyinych ZWiekSZajqcych ξwiadomoこと

spoteczehstwa oraz kutture Zachowania w iesie,Prowadzenie prac pielegnacyinO_pOrzqdkowych

na terenie Le`nego Centrum Przyrodniczo― EdukacyinegO przy Nadleこ nictwie Smolarz oraz prac

porzqdkowych na obiektach turystycznych.Koszt 87 402,88 zl.

2020r.

Zakup i montatttablic edukacyinych W ramach projektu″ Ochrona rybotowa Pandion haliaetus na

wybranych obszarach SPA Nttura 2000 w Polsce″ .-1599,00 zl(Fundusz le`ny′ Komisia

Europe,ska w ramach program LIFE′ NFO`iGW′ Komitet Ochrony Oribw)。

Utrzymanie i remont infrastruktury turystycznej′ stuttnCej ukierunkowaniu ruchu turystycznego′

w tym wymiana wyposattenia mie,sca pOStOju w le`nictwie Czarny Las przy rezerwacie przyrody

」ezioro ttubbwko-40156′ 18 zl`rodki wtasne.

Utrzymanie Le`nego Centrum Edukacyino― Przyrodniczego przy siedzibie Nadle`nictwa Smolarz′

w tym niezbedne remonty,Prowadzenie zajeこ edukacyinych z zakresu przyrody′  ochrony
ξrodowiska i leこ nictwa dla wszystkich zainteresowanych grup spotecznych′  szczegbinie dzieci

i rntodzietty-21598′ 12 zt`rodki wtasne.
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Podsumowanie

Program Ochrony`rOdowiska stanowi podstawowe narzedzie prOwadzenia potityki

ekologicznej na terenie Grniny Drezdenko.Gibwnym zamierzeniern programu jest d12enie do

poprawy stanu`rodowiska naturainego oraz efektywnego zarzndZania ξrodowiskiem。

NinieiSZy rapott przedstawia zadania realizowane w iatach 2019 
‐ 2020 przez

poszczegbine jednostki wraz z wyszczegbinieniem poniesionych kosztbw.Z anatizy danych

zarnieszczonych w sprawozdaniu wynika′  itt wiQkszoこ こ zadah zostata wykonana zgodnie

z przyiQtym harmOnogramem, w miare pOSiadanych `rodkbw ■nansowych.Naletty

nadmieniむ′ itt realizac,a niektbrych dziatah ujetyCh W aktualizacii PrOgramu Ochrony

Srodowiska wymaga znacznych naktadbw inansowych,dlatego konieczne iest pOZyskanie

dofinansowania ze ξrodkbw zewnetrZnych′  a co siQ z tyrn wi12e przesunieCia terrninu ich

realizacii.

W celu osingniQCia wyznaczonych efektbw ekologicznych niezbQdne iest dalsze

pOdeimOwanie dziatah zmierzajlcych do poprawy stanu `rodowiska, racionainego

gOspodarowania zasobach′ w tym ograniczania emisii Zanieczyszczeh moin.poprzez:

一 budowe SieCi kanalizacyinej‐ d見之enie do peineso skanalizowania grniny,

一 budowQ nowej oraz modernizacie iStniejQcei sieci wodocingowel,

一 budowQ i modernizacia infrastruktury drogowei znaidujQCe,sie na terenie gminy,

一  budowQ`cie2ek rowerowych′

― wspieranie budowy alternatywnych ttrbdet energ両 ′

―  ochrone Wa10rbw przyrodniczych grniny′

―  podnoszenie `wiadomo`ci ekologicznych nlieszkahc6w grniny poprzez promowanie

wiaSciwych postaw ekologicznych zarbwno w`rbd dzieci′ mtodzie2y,ak i OSbb dorostych.

OsiqgniQcie w/w celbW bQdzie mo21iwe poprzez:zaangattowanie wszystkich podmiotbw

odpovviedziainych za wykonanie poszczegbinych przedsieWZiQこ  okre`ionych w aktualizacii

Programu Ochrony Srodowiska dia gminy Drezdenko′ zabezpieczenie odpowiednich`rodkbw

w budttecie na realizaciQ zadah Oraz pozyskanie funduszy ze `rodkbw zewnetrZnyCh.

POdeimOwane dziatania bQdl monttorowane, a ich efekty zostanq przedstawione

w sprawozdaniu obejmujqcym koleine tata。
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