Sprawozdanie
z realizacji planu gospodarki odpadami
oraz programu ochrony środowiska dla miasta Lubaczowa
za okres 2004 – 2006

Miasto Lubaczów posiada Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami
na lata 2004 do 2011.
Po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zarządu
Powiatu w Lubaczowie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie programy zostały
przyjęte do realizacji Uchwałą Nr 202/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia
17 grudnia 2004r.
W harmonogramie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska dla miasta Lubaczowa
zapisano następujące zadania - cele:
1. Ochrona i poprawa jakości środowiska
- gospodarka odpadami
- kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią
- ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu
- ochrona przed hałasem
- ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej
2. Racjonalne użytkowanie zasobów środowiska
- zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej
- racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych i surowców mineralnych
- zachowanie naturalnej rzeźby terenu i likwidacja powstałych szkód
- zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
3. Edukacja ekologiczna i promocja walorów przyrodniczych gminy
4. Działania systemowe
Do końca grudnia 2006r. zostały wykonane następujące zadania:

Ad.1 Ochrona i poprawa jakości środowiska

Lp.

Cele i zadania

Sposób realizacji

1.

Organizacja selektywnej zbiórki i selekcji W chwili obecnej na terenie miasta selektywną zbiórką odpadów objęte są: papier tektura,
odpadów komunalnych w mieście
szkło,tworzywa sztuczne

2.

Organizacja i budowa Miejskiego Punktu Powstanie od 1.04.2007 na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
i Handlu przy ul. Kraszewskiego 7 w Lubaczowie

3.

Opracowanie
odpadami

4.

Rekultywacja
odpadów

5.

Opracowanie sprawozdań z realizacji MPGO

Sprawozdanie z realizacji MPGO sporządzane jest przez tut. Urząd po raz pierwszy

6.

Aktualizacja MPGO

Aktualizacja MPGO będzie opracowywana w 2008 roku

7.

Systematyczna
składowisk

8.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających W roku 2006 przeprowadzono inwentaryzację materiałów zawierających azbest. Ogólna ilość
azbest
pokryć zawierających azbest zainwentaryzowana na koniec 2006r. na terenie miasta 288,50
Mg

9.

Współudział w wojewódzkim programie W sklepach ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym istnieją punkty odbioru zużytego
usuwania
azbestu,
elektrycznych
i sprzętu 1/ „NEXA” sp. Z o.o. Sklep Nr 15 ul. Kazimierza Wielkiego 2; 2/ „RATEX-PLUS”
elektronicznych urządzeń
Sp.z o.o ul. Mickiewicza 105; 3/ „BIEDRONKA” ul. Mickiewicza 103

10.

Budowa sieci kanalizacyjnej: Płk.Dąbka, Wykonano kanalizację ulic: Płk. Dąbka, Starzyny, Chrobrego, Przemysłowa. W trakcie
Starzyny, Chrobrego, Mazury, Przemysłowa
realizacji kanalizacja ul. Mazury

11.

Zaopatrzenie gospodarstw nie objętych siecią Planuje się rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji na osiedlach: Mazury 2, Piaski, ulicach:

gminnego

planu

istniejącego

likwidacja

gospodarki Opracowany w rok 2004 na lata 2004- 2011
składowiska Opracowano projekt rekultywacji wysypiska przy ul. Lipowej w Lubaczowie

„dzikich” „Dzikie” wysypiska śmieci likwidowane są na bieżąco
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Lp.

Cele i zadania

Sposób realizacji

kanalizacyjną w perspektywie do 2011 roku Kopernika i Partyzantów. Do realizacji w latach do 2011 osiedla: Mazury 6, 5, 4, 3, Pod
w zależności od uwarunkowań finansowych Borem , ulic: Mickiewicza – Piaski, Niemirowska
w
oczyszczalnie
przydomowe
lub
bezodpływowe zbiorniki na ścieki
12.

Udrażnianie rowów odwadniających

Czyszczenie rowów odwadniających odbywa się na bieżąco

13.

Zakończenie budowy zbiornika retencyjno- Zakończono budowę zbiornika. Do wykonania prace upiększające /alejki, kwiaty/
rekreacyjnego na Sołotwie

14.

Likwidacja szamb i włącznie posesji do Na bieżąco prowadzona jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i likwidacja szamb poprzez
kanalizacji miejskiej w granicach Głównego włączenie gospodarstw domowych do kanalizacji miejskiej
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 428 i strefy
ochronnej ujęcia wody dla miasta

15.

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach Opracowany projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej i dróg na osiedlach: Przemysłowa ,
i systemów oczyszczających spływy opadowe Mazury II.
z dróg

16.

Zmiana nośników energii i termorenowacja Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła remonty kotłowni na wszystkich osiedlach
obiektów pozostałych w tym Spółdzielni mieszkaniowych w mieście. Kotłownie węglowe zastąpiono gazowymi.
Mieszkaniowej

17.

Rozbudowa i przebudowa sieci dróg miejskich Przebudowa dróg na bieżąco w ramach umów partycypacyjnych z Zarządem Dróg
Powiatowych i Wojewódzkich

18.

Poprawa nawierzchni dróg miejskich

19.

Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji Na terenie miasta posiadamy 54 drzewa stanowiące pomniki przyrody. 20 szt to drzewa
przyrodniczej obszaru miejskiego
pojedyncze, 34 szt to drzewa w alei Lipowej.

20.

Pielęgnacja zieleni miejskiej

Poprawa nawierzchni prowadzona jest w razie potrzeb na bieżąco w ramach posiadanych
środków

Pielęgnacja zieleni miejskiej prowadzona jest na bieżąco w ramach zawartej umowy
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Ad. 2 Racjonalne użytkowanie zasobów środowiska
Lp.

Cele i zadania

Sposób realizacji

1.

Modernizacja ujęcia wody podziemnej

Modernizacja ujęcia wody i hydroforni miejskiej planowana jest na rok 2007

2.

Wymiana hydrantów

Wymiana i konserwacja hydrantów na terenie miasta prowadzona jest przez Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu przy ul. Kraszewskiego 7 w Lubaczowie na
bieżąco w ramach potrzeb i posiadanych środków

3.

Wymiana oświetlenia ulicznego

Na terenie miasta posiadamy 1.216 szt punktów świetlnych oświetlenia dróg.
Wymiana i konserwacja oświetlenia ulicznego prowadzona jest w ramach umowy przez
Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu

Ad. 3 Edukacja ekologiczna i promocja walorów przyrodniczych gminy

Lp.

Cele i zadania

Sposób realizacji

1.

Materiały informacyjne dla dzieci i młodzieży

Materiały informacyjne na temat ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży prezentowane są
w gazetkach szkolnych, tablicach informacyjnych szkoły, pogadankach na lekcjach
wychowawczych. Z okazji akcji sprzątania świata i dni ochrony środowiska w szkołach
organizowane są apele poświęcone tej tematyce.

2.

Urządzanie akcji „Sprzątanie świata”

W miesiącu wrześniu corocznie organizowana jest akcja „sprzątanie świata” w której biorą
udział wszystkie szkoły z terenu miasta Lubaczowa.

3.

Organizacja konkursów o tematyce

Dzieci ze szkół z terenu miasta brały udział w konkursach organizowanych przez władze
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Lp.

4.
5.

6.

Cele i zadania

Sposób realizacji

ekologicznej

oświatowe a to: Konkurs „Ekologia”, „Ekoplaneta”, „Lasy Birczańskie”, Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Łowieckiej, „Formy ochrony przyrody”, XII Sesja Dzieci i Młodzieży pod
hasłem „Ekologia”. Na terenie szkół działa Liga Ochrony Przyrody.

Rozprowadzanie materiałów dydaktycznych
w dziedzinie właściwej gospodarki odpadami
komunalnymi

Otrzymywane materiały z funduszy pomocowych UE oraz materiały reklamowe wywieszane
są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, słupach ogłoszeniowych w mieście

Propagowanie kompostowania odpadów
organicznych we własnym zakresie

Kompostowanie odpadów komunalnych prowadzone jest przez indywidualnych właścicieli
gospodarstw domowych na terenach własnych posesji

Edukacja rolników w dziedzinie rolnictwa
ekologicznego

Kursy i szkolenia rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadzi Woj.Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Oddział w Lubaczowie

Ad. 4 Działania systemowe

Lp.

Cele i zadania

Sposób realizacji

1.

Opracowanie miejskiego programu ochrony
środowiska

Miasto posiada opracowany Program Ochrony Środowiska zatwierdzony Uchwałą Rady
Miejskiej w Lubaczowie na lata 2004 – 2011

2.

Opracowanie sprawozdań z realizacji MPOŚ

Sprawozdanie z realizacji programu sporządzane jest po raz pierwszy

3.

Aktualizacja MPOŚ

Aktualizację programu przewidziano na rok 2008
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