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1.

Wprowadzenie

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego określa aktualny
stanu gospodarki odpadami na terenie miasta, przewidywane kierunki zmian, proponowane
działania krótko i długoterminowe zmierzające do poprawy stanu gospodarki odpadami.
Na szczeblu lokalnym, plan gospodarki odpadami, jest ważnym źródłem informacji
dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

2.

Podstawa prawna

Wymóg wykonania przedmiotowego sprawozdania wynika z art. 14 ust. 12b pkt 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn.
zm.), który stanowi, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami
obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku
kończącego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym” przygotowuje organ
wykonawczy gminy.
Zgodnie z treścią art. 14 ust. 13 pkt 1 przytoczonej powyżej ustawy o odpadach
sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada
radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu
sprawozdawczego.

3.

Cel opracowania sprawozdania i krótkie omówienie jego zawartości

Celem sprawozdania jest ocena realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, przyjętego uchwałą nr XXV/252/04 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku, w okresie od 1 stycznia 2009 roku
do 31 grudnia 2010 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.
Sprawozdanie odnosi się do następujących aspektów gospodarki odpadami:
1) stanu gospodarki odpadami w zakresie:
a) rodzaju i ilości powstających odpadów,
b) rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
c) selektywnej zbiórki odpadów,
d) funkcjonujących systemów zbierania odpadów,
e) rodzaju i ilości odpadów niebezpiecznych,
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2) stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji
w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
a) działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,
b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko,
3) poniesionych kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

4.

Sposób zbierania informacji

Przy opracowaniu sprawozdania wykorzystano informacje z następujących źródeł:
a) informacje pozostające do dyspozycji w Wydziale Inżyniera Miasta wynikające z zakresu
działania Wydziału,
b) informacje uzyskane w formie sprawozdania od przedsiębiorców posiadających
zezwolenia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) inwentaryzacja oraz program usuwania materiałów zawierających azbestu z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego.

5.

Gospodarka odpadami

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim są
gospodarstwa domowe, instytucje i zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie miasta.
Odbieranie odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim realizowane jest przez
podmioty posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na
prowadzenia działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
Podmioty posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na
prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych – według stanu na dzień 31. 12. 2010 r.

Lp.

Nazwa i siedziba firmy

Data wpływu
wniosku
o wydanie
zezwolenie

Nr i data
decyzji –
zezwolenia
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Termin
obowiązywania
zezwolenia

Rodzaj
odbieranych
odpadów
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1.

„JUWIMAX”
Jerzy Starczyk,
Wiesław Bąk
Łazisko 1A
97-200 Tomaszów Maz.

13.11.2006 r.

KWK IV
7062/DK/7/06
11.12.2006 r.

19.12.2016 r.

płynne

2.

„AGOS”
Adam Goska
Jakubów 23
97-217 Lubochnia

02.01.2007 r.

KWK IV
08.01.2017 r.
7062/DK/1/07
08.01.2007 r.

płynne

3.

Firma HandlowoUsługowa
„WOJPOL”
Ogórek Wojciech
Zawada 387
97-200 Tomaszów Maz.

05.01.2007 r.

KWK IV
7062/DK/2/07
11.01.2007 r.

18.01.2017 r.

płynne

4.

Firma HandlowoUsługowa ISZAS
Ireneusz Knap
ul. Reymonta 11
97-225 Ujazd

08.01.2007 r.

WIM IV
7062/DK/5/07
29.03.2007 r.

29.03.2017 r.

stałe
i płynne

5.

PHU JUKO
Jerzy Szczukocki
ul. 1-go Maja 25
97-300 Piotrków Tryb.

09.01.2007 r.

WIM IV
7062/DK/4/07
29.03.2007 r.

29.03.2017 r.

stałe

6.

Veolia Usługi
dla Środowiska S.A.
Oddział
w Tomaszowie Maz.
ul. Majowa 87/89
97-200 Tomaszów Maz.

11.01.2007 r.

KWK IV
7062/DK/7/07
01.02.2007 r.

31.01.2017 r.

stałe

7.

Firma UsługowoTransportowa
„MAREX”
Marek Jóźwik
Olszowiec 9
97-217 Lubochnia

19.01.2007 r.

WIM IV
7062/DK/8/07
02.02.2007 r.

05.02.2017 r.

płynne

8.

Wywóz Nieczystości
Płynnych
Sylwester Dyśko
ul. Naropna 27A
97-226 Żelechlinek

24.01.2007 r.

KWK IV
7062/DK/6/07
29.01.2007 r.

29.01.2017 r.

płynne

9.

Zakład Urządzania i

25.03.2008 r.

WIM.7062-

28.03.2018 r.

stałe
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Konserwacji Zieleni s.c.
ul. Tkacka 16
97-200 Tomaszów Maz.

13/08
28.03.2008 r.

10. REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
Oddział Łódź
ul. Zbąszyńska 6
91-342 Łódź

09.09.2008 r.

WIM.706237/08
24.09.2008 r.

30.09.2018 r.

stałe

11. Zakład Usług
Asenizacyjnych
Jakub Dąbrowski
ul. Młynarska 41
95-020 Andrespol

25.01.2010 r.

WIM.70624/10
27.01.2010 r.

31.01.2020 r.

płynne

12. EKO-REGION
Sp. z o.o.
ul.Bawełniana18
97-400 Bełchatów

12.05.2010 r.

WIM.706219/10
11.06.2010 r.

30.06.2020 r.

stałe

13. TOI TOI Systemy
Sanitarne Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa

03.11.2009 r.

WIM.706244/09
17.11.2010 r.

01.12.2019 r.

płynne

14. WC SERWIS
ŁÓDŹ sp. z o.o.
ul. Olechowska 83
92-403 Łódź

21.07.2010 r.

WIM.706225/10
06.08.2010 r.

15.08.2020 r.

płynne

Ilość i rodzaj odpadów komunalnych usuniętych z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego w latach 2009 - 2010
Lp.

Kod
opadu

Ilość usuniętych odpadów

Rodzaj odpadu

/Mg/

1.

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

2.

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

5

w 2009 roku

w 2010 roku

10 441,830

9 948,905

53,000

11,790
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Razem (unieszkodliwione poprzez oddanie na
składowisko odpadów)

10 494,830

9 960,695

„Dzikie” wysypiska usunięte z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
w latach 2009 - 2010
„Dzikie” wysypiska

Rok
ilość

objętość

koszt brutto

/szt./

/m3/

/zł/

2009

5

77,00

6 179,25

2010

3

104,10

8 354,13

Odpady komunalne zebrane w 2009 i 2010 roku zostały zdeponowane na Składowisku
Odpadów Komunalnych „Amest Kamieńsk” Sp. z o.o. 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50
oraz na Składowisku Odpadów Komunalnych Sita Polska Sp. z o.o. Lubochnia Górki 68/74,
97-217 Lubochnia.
Odpady komunalne zebrane z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego są
składowane na składowiskach, które są zlokalizowane poza terenem miasta.

6.

Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie miasta prowadzona jest od wielu lat selektywna zbiórka odpadów
komunalnych. Zgodnie z umową podpisaną w dniu 2 maja 2002 r. pomiędzy Altvater Sulo
Polska Sp. z o.o. (obecnie Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim) a Zarządem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dotyczącą 10-letniej
współpracy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego zadania związane z jej realizacją wykonuje Veolia Usługi dla
Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim posiadająca stosowne zezwolenie.
Opis systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego w latach 2009- 2010
1. Selektywną zbiórką objęte są opakowania szklane, plastikowe i metalowe, opakowania
z papieru, tektura oraz makulatura.

6

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2009 – 2010

2. Pojemniki na odpady segregowane, obsługujące zabudowę wielorodzinną zostały
ustawione na terenie całego miasta. W latach 2009 – 2010

było około 250 sztuk

pojemników, funkcjonujących w 102 tzw. „gniazdach” selektywnej zbiórki, liczących
do 4 pojemników. Odbiór odpadów z „gniazd” odbywa się co 2 tygodnie.
3. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych w systemie workowym objęci są wszyscy
indywidualni odbiorcy usług, tj. około 6 500 indywidualnych gospodarstw domowych
na terenie całego miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Obszar całego miasta podzielono
na XIV rejonów, a wyznaczone co 8 tygodni terminy zbiórki worków pokrywają się
z terminami odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych w poszczególnych
dzielnicach miasta.
Zainteresowani selektywną zbiórką systematycznie otrzymują nieodpłatnie:
-

120-litrowe plastikowe worki z przeznaczone na opakowania szklane, plastikowe
i metalowe,

-

60-litrowe plastikowe worki przeznaczone na opakowania z papieru i tekturę oraz
makulaturę.
Ilość i rodzaj odpadów komunalnych zebranych w ramach selektywnej zbiórki
na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w latach 2009 – 2010

Lp. Kod odpadu

Ilość odpadów

Rodzaj odpadu

/Mg/
w 2009 roku

w 2010 roku

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

196,016

115,404

2.

15 01 07

Opakowania ze szkła

208,881

170, 423

3.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

28,661

64,916

433,558

350,743

Suma:

Lokalizacja „gniazd” selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego (według stanu na dzień 2010 r.)
1.

ul. Akacjowa

5.

ul. Barlickiego 14

2.

ul. Antoniego 57/61

6.

ul. Benniego (Apteka)

3.

ul. Bardowskiego

7.

ul. BGW

4.

ul. Barlickiego (Starostwo Powiatowe)

8.

ul. Biernackiego
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9.

ul. Bohuszewiczówny

41. ul. O. Lange 28A

10. ul. Czołgistów

42. ul. O. Lange 30

11. ul. Czarneckiego (Przedszkole Nr 2)

43. ul. O. Lange (Biedronka)

12. ul. Dzieci Polskich 3

44. ul. Legionów

13. ul. Dzieci Polskich 5

45. ul. Małkowskich

14. ul. Dzieci Polskich 7

46. ul. Maya

15. ul. Dzieci Polskich 9

47. ul. Mazowiecka (II Liceum
Ogólnokształcące)

16. ul. Dzieci Polskich 15
17. ul. Dzieci Polskich (Biedronka)

48. ul. Mazowiecka 11/13

18. ul. Dzieci Polskich 27

49. ul. Mazowiecka 2 C

19. ul. Dzieci Polskich 29

50. ul. Mazowiecka 2b

20. ul. Dzieci Polskich 33

51. ul. Mazowiecka 2

21. ul. Dzieci Polskich 37

52. ul. Mazowiecka (Biedronka)

22. ul. Dzieci Polskich 39

53. ul. Mielczarskiego 1

23. ul. Dzieci Polskich 41

54. ul. Mielczarskiego 2

24. ul. Długa 82 (TIT)

55. ul. Mościckiego (M.D.K)

25. ul. Dubois

56. ul. Majowa 15

26. ul. Głowackiego 44/46

57. ul. Milenijna 27/35

27. ul. Graniczna 19

58. ul. Milenijna 21

28. ul. Graniczna 27/29

59. ul. Nadrzeczna (III Liceum
Ogólnokształcące)

29. ul. Graniczna 41/43
30. ul. Graniczna (szkoła)

60. ul. Niska 7

31. ul. Henrykowska (oczyszczalnia

61. ul. Niska 33A

ścieków)

62. ul. Ostrowskiego 18

32. ul. Hoża (Market)

63. ul. Ostrowskiego (Zespół Szkół Nr 4)

33. ul. Jałowcowa (Gimnazjum Nr 6)

64. ul. Ogrodowa 15/17

34. ul. Jana Pawła II

65. ul. Ogrodowa (PKO)

35. ul. Kwiatowa (Tom-Soft)

66. ul. Partyzantów 5

36. ul. Kwiatowa 17

67. ul. Polna 10

37. ul. Kombatantów

68. ul. Polna 14

38. ul. Ks. Skorupki

69. ul. Polna 21/23

39. ul. O. Lange 11

70. ul. Piłsudskiego 28

40. ul. O. Lange 16

71. ul. P.C.K.
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72. ul. Rodego

88. ul. Stolarska 31A

73. ul. Rolna

89. ul. Szarych Szeregów 3/5

74. ul. Strzelecka 1

90. ul. Spalska (Klub Sportowy Pilica)

75. ul. Strzelecka 6

91. ul. Sterlinga

76. ul. Strzelecka 10

92. ul. Strefowa (Zespół Szkół

77. ul. Strzelecka (tor łyżwiarski)

Ponadgimnazjalnych Nr 6)

78. ul. Seweryna

93. ul. Smugowa 13/23

79. Słoneczna

94. ul. Topolowa 10

80. ul. Sikorskiego 8

95. ul. Wiejska 35

81. ul. Szeroka 7

96. ul. Wróblewskiego

82. ul. Szeroka 13

97. ul. Zagajnikowa 1

83. ul. Szeroka 19

98. ul. Zagajnikowa 4

84. ul. Szeroka 29/31

99. ul. Zagajnikowa 7

85. ul. Smugowa 1/13

100. ul. Zgorzelicka 14/16

86. ul. Smugowa 8/12

101. ul. Zamenhoffa

87. ul. Stolarska (Szkoła Podstawowa

102. ul. P.O.W. 10/16 (Urząd

Nr 8)

Miasta)

Zgodnie z uchwałą nr LIV/463/2006 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z

dnia 29 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 158, poz. 1269) podjęto działania zmierzające do selektywnego zbierania i przekazywania
do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
1. odpady kuchenne w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – w terminach
uzgodnionych z podmiotem uprawnionym – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
2. odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami – w zabudowie
jednorodzinnej i wielorodzinnej w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym –
nie rzadziej niż co miesiąc,
3. odpady niebezpieczne – w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w terminach
uzgodnionych z podmiotem uprawnionym – nie rzadziej niż co dwa miesiące,
4. odpady wielkogabarytowe – w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w cyklu
kwartalnym, bądź oddawane przez mieszkańców na bieżąco do Gminnego Punktu
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON-u),
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5. odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów – na indywidualne zgłoszenie,
6. odpady nieselekcjonowane – w zabudowie jednorodzinnej w cyklu dwutygodniowym,
w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu.
Ponadto zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą odpady komunalne, zbierane
w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji :
-

w zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć
ją w odrębny, przeznaczony do tego celu, pojemnik koloru brązowego i tam je
składać,

-

w zabudowie wielorodzinnej najemca/właściciel lokalu składa do odrębnego
pojemnika koloru brązowego, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył,

b) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz
odpady niebezpieczne:
-

w zabudowie jednorodzinnej składane są do worków, odrębnych na opakowania
i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony
i przekazywane jemu zgodnie z ustalonym z podmiotem harmonogramem;
w zabudowie wielorodzinnej składane są do pojemników, odrębnych na opakowania
i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony,
w które zarządca nieruchomości ją wyposażył,

-

mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą je nieodpłatnie przekazać
do GPZON-u lub do jednej z dwunastu aptek prowadzących ich zbiórkę, zużyte baterie
do sklepów, lub innych miejsc wyznaczonych, które

dysponują odpowiednimi

pojemnikami,
c) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy
wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone
do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot
uprawniony; mogą także być oddane w wyznaczonych harmonogramem terminach
do GPZON- u,
d) odpady budowlane i zielone są składowane do kontenera dostarczonego przez podmiot
uprawniony i w nim odbierane.

7.

Odpady niebezpieczne

7.1. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
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Zgodnie z wytycznymi „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa
Mazowieckiego” od roku 2006 w mieście działa Gminny Punkt Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych (GPZON) dla odbiorców indywidualnych i ewentualnie dla instytucji
handlowych. Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i
przepisami obowiązującymi w dziedzinie ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne oraz w celu ograniczenia ilości
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Gmina Miasto
Tomaszów Mazowiecki zleciła w drodze przetargu organizację i prowadzenie Gminnego
Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu punkt
zorganizowała i prowadzi firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim (wcześniej Altvater Sulo Polska Sp. z o.o.). Gminny Punkt Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych zorganizowano na terenie bazy firmy Veolia Usługi dla Środowiska S.A.
Oddział

w Tomaszowie

Mazowieckim

przy

ulicy

Majowej

87/89,

całodobowo

monitorowanej i dozorowanej.
Odbiór odpadów niebezpiecznych dla klienta indywidualnego jest realizowany
bezpłatnie, jeżeli odpady te zostaną dowiezione na miejsce własnym transportem, w
przypadku zgłoszenia telefonicznego jesteśmy zobowiązani do poniesienia kosztów
transportu odpadów do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

Zestawienie ilości odpadów zebranych w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych w latach 2009 - 2010
Kod
odpadu

Rodzaj odpadów

Ilość odpadów
/Mg/
w 2009 roku

w 2009 roku

08 03 18

Zużyte wkłady z drukarek
komputerowych, kserokopiarek, wkładów
kompatybilnych typu lambda

-

0,0500

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

-

0,0260

16 01 03

Zużyte opony

28,6500

0,0160

11

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego za lata 2009 – 2010

16 01 07

Filtry olejowe

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy (1) inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,3740

-

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w
16 02 09 do 16 02 13

1,1968

-

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń
inne niż wymienione w 16 02 15

0, 8100

0, 8000

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć

-

0,0010

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierające te
baterie

-

0,0240

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki (1)

2,3220

2,4220

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

3,0180

2,3820

36,3708

5,8550

-

Ogółem
Na

obsługę

Gminnego

Punktu

Zbierania

Odpadów

0,1340

Niebezpiecznych

wydatkowano:
- w 2009 roku -

27 450 zł,

- w 2010 roku

51 240 zł.

-

7.2. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,

poz. 1495 z późn. zm.) zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny jest odbierany przez placówki handlowe przy zakupie nowego
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Sklep ma bowiem obowiązek przyjąć tę
samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę.
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Należy również nadmienić, że w 2009 roku Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
podpisała z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
porozumienie w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w ramach którego powstał punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 111 w Tomaszowie Mazowieckim. W trakcie tego roku
zebrano w tym punkcie 105, 987 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Z końcem 2009 roku porozumienie to zostało wypowiedziane przez ElektroEko.
Jednak punkt przy ul. Warszawskiej nadal prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. W 2010 roku zebrano w nim z terenu miasta 192, 512 Mg zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7.3. System

selektywnej

zbiórki

odpadów

niebezpiecznych

w

postaci

poużytkowych baterii
W 2009 i 2010 roku miasto kontynuowało ogólnopolską akcję zbierania zużytych
baterii i akumulatorów małogabarytowych, której celem jest selektywna zbiórka zużytych
baterii oraz ich utylizacja. Czynny udział w tej akcji i współpracę z „REBA” Organizacją
Odzysku S.A. prowadzi Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim.


Działając w imieniu REBA jako Operator Systemu Zbiórki, firma

Veolia ustawiła

w miejscach zbiórki odpowiednie pojemniki z logo REBA i Veolia.


Zebrane baterie są odbierane bezpłatnie po zgłoszeniu telefonicznym lub pisemnym oraz
cyklicznie - co najmniej dwa razy w roku.



Zebrane baterie są deponowane w magazynie odpadów niebezpiecznych na terenie firmy
Veolia do czasu przekazania do odzysku zgromadzonej partii transportowej.



Prowadzona jest pełna ewidencja dotycząca masy zebranych

i zagospodarowanych

odpadów.


Sporządzane są kwartalne sprawozdania informujące REBA o wynikach zbiórki
w poszczególnych miejscach.
Lokalizacja pojemników do zbiórki baterii na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego – według stanu na dzień 31.12. 2010 r.

INSTYTUCJE
1.
Urząd Miasta; ul. P.O.W. 10/16
2.
Starostwo Powiatowe; ul. Barlickiego 23
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3.
Starostwo Powiatowe; ul. Św. Antoniego 26
4.
Urząd Gminy; ul. I. Mościckiego 4
5.
Straż Miejska ; ul. P.O.W. 10/16
6.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej; ul. Warszawska 105
7.
Powiatowy Urząd Pracy; ul. Konstytucji 3 Maja 46
8.
Urząd Pocztowy Tomaszów Mazowiecki 1 ul. Mościckiego 14/18
9.
Urząd Skarbowy; ul. Mireckiego 37
10.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5
JEDNOSTKI OŚWIATOWE
1.
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego; ul. I. Mościckiego 22/24
2.
II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego; ul. Jałowcowa 10
3.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki; ul. Św. Antoniego 29
4.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. S. Staszica; ul. Św. Antoniego 57/61
5.
Zespół Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ; ul.
Farbiarska 20
6.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II; ul. Legionów 47
7.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6; ul. Strefowa 3
8.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 im. S. Hojnowskiego; ul. Nadrzeczna
17/25
9.
Zespól Szkół Zawodowych Nr 3; ul. Legionów 39
10.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul Majowa 1/13
11.
Zespól Szkół Nr 4; Szkoła Podstawowa Nr 10; ul. Ostrowskiego 14
12.
Zespół Szkół Nr 8; Szkoła Podstawowa Nr 8; ul. Gminna 5/9
13.
Gimnazjum Nr 1; ul. Stolarska 21
14.
Gimnazjum Nr 2; ul. Warszawska 95
15.
Gimnazjum Nr 3 im. J. Piłsudskiego; ul. J. Piłsudskiego 42
16.
Gimnazjum Nr 6; ul. Jałowcowa 8
17.
Gimnazjum Nr 7; ul. Św. Antoniego 43/45
18.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Kamińskiego; ul. L.W. Maya 11/13
19.
Szkoła Podstawowa Nr 7; ul. Ludwikowska 113/115
20.
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. J. Pawła II; ul. Wiejska 29/31
21.
Szkoła Podstawowa Nr 13; ul. Niemcewicza 50
22.
Szkoła Podstawowa Nr 14; ul. J. Słowackiego 28/34
23.
Przedszkole Nr 2 im. M. Kownackiej ul. Czarnieckiego 12/14
24.
Przedszkole Nr 3; ul. Kombatantów 5
25.
Przedszkole Nr 5; ul. Niska 20 A
26.
Przedszkole Nr 7; ul. Jałowcowa 6
27.
Przedszkole Nr 8; ul. Stolarska 18/20
28.
Przedszkole Nr 9; ul. Robotnicza 30
29.
Przedszkole Nr 10; ul. Wąwalska 24
30.
Przedszkole Nr 11; ul. Farbiarska 51/57
31.
Przedszkole Nr 12; ul. Kombatantów 1/3
32.
Przedszkole Nr 14; ul. Maya 6/8
33.
Przedszkole Nr 16; ul. Konstytucji 3 Maja 36
34.
Przedszkole Nr 17; ul. Warszawska 103 A
35.
Przedszkole Nr 19; ul. Strzelecka 14
36.
Przedszkole Nr 20 ; ul. Gen. Sikorskiego 6 A
40.
Miejski Ośrodek Kultury; ul. Browarna 7
14
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41.
Miejski Ośrodek Kultury; ul. Św. Antoniego 55
42.
Ośrodek Kultury Tkacz; Al. J. Piłsudskiego 34
43.
Miejska Biblioteka Publiczna ; ul. Mościckiego 6
ZAKŁADY FOTOGRAFICZNE
1.
"Kodak Expres" I. Sulej i J. Roszczyk; ul. B. Joselewicza 4
2.
"Labo-Foto" Handel i Usługi Fotograficzne; ul. Warszawska 1/3
3.
"Super Foto"; Pl. Kościuszki 2/7
4.
Agencja Fotograficzna FUJI EXPRESS Maria Kamińska; Al. J. Piłsudskiego 1/3
INNE
1.
„Domus” Sp.j. PH Salon AGD i RTV ul. Warszawska 22
2.
"Tomasz DH"; ul. Św. Antoniego 13
3.
Redakcja TIT Tomaszowski Informator Tygodniowy; ul. Długa 82
4.
Redakcja "Dziennik Łódzki"; Pl. Kościuszki 23
5.
Veolia Usługi dla Środowiska; ul. Majowa 87/89
6.
Ceramika Paradyż Sp. z o.o. ul. Ujezdzka 23
7.
Paradyż Sp. z o.o. ul. Milenijna 27/35
8.
Ceramika Paradyż Sp. z o.o. ul. Milenijna 21
9.
Punkt Handlowy – Kiosk Plac Narutowicza 2
10.
FHU JARKPOL Jarosław Korzycki ul. Warszawska 150/152
11.
FHU „Avangarde” Zbigniew Rychliński ul. Tkacka 1/3
12.
PHU „Błysk” Sp. J. ul. Ks. J. Popiełuszki 44
13.
WAK Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72

W 2009 r. we współpracy z REBA zebrano 1 Mg zużytych baterii, a w 2010 r. 1,442
Mg zużytych baterii.

7.4. Materiały zawierające azbest
Na dzień 1 stycznia 2009 roku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego było
2 068,26 Mg materiałów zawierających azbest.
W 2009 roku z terenu miasta usunięto 6,263 Mg materiałów zawierających azbest,
z czego usunięcie 6,082 Mg zostało dofinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 812,39 zł. W 2010 roku usunięto 9, 341 Mg
materiałów zawierających azbest. Łącznie

w latach 2009 – 2010 usunięto 15,604 Mg

materiałów zawierających azbest.
Na koniec 2010 roku pozostało na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
2 052,656 Mg materiałów zawierających azbest.
Informacje dotyczące ilości posiadanych i usuniętych materiałów zawierających
azbest ustalono w oparciu o inwentaryzację i program usuwania azbestu opracowany w 2005
roku dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Natomiast ilości materiałów zawierających
15
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azbest usuniętych w roku 2009 ustalono tylko w oparciu o wnioski objęte dofinansowaniem
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz informacje uzyskane
od Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, a w 2010 r. –
tylko w oparciu o informacje uzyskane od Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział
w Tomaszowie Mazowieckim. Nie można więc wykluczyć, że faktyczna ilość materiałów
zawierających azbest usuniętych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w latach 2009
– 2010 mogła być wyższa.

8.

Edukacja ekologiczna

8.1. Działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone w roku 2009
W kwietniu 2009 roku Wydział Inżyniera Miasta Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim rozpoczął prace nad opracowaniem i wdrożeniem programu pod nazwą
„Program edukacyjno – ekologiczny EKOPOZYTYWNI realizowany w ramach Programu
informacyjno

-

edukacyjnego

dla

społeczeństwa

z

terenu

miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego”, skierowanego do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Główne cele, jakie zamierzano osiągnąć w 2009 roku w ramach tego programu, to:
1. ograniczenie masy odpadów niesegregowanych wytwarzanych przez gospodarstwa
domowe,
2. zwiększenie ilości odzyskiwanych i przetwarzanych surowców wtórnych,
3. likwidacja dzikich wysypisk odpadów,
4. powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem

lokalnym,

podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej,
5. zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do zagadnień właściwej
gospodarki odpadami,
6. wypracowanie właściwych postaw właścicieli psów.
Wraz z podjęciem działań zmierzających do opracowania programu wystąpiono
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z wnioskiem o udzielenie dotacji na przedmiotowy program.
Zgodnie z umową dotacji 58/EE/2009 zawartą w dniu 22 czerwca 2009 r. na kwotę
23 636,67 zł zostaliśmy zobowiązani do wykonania następujących zadań w ramach
omawianego programu ekologicznego:
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Nazwa zadania

Dotacja
ze środków
WFOŚiGW

Udział
własny
/zł/

/zł/
zakup zestawów higienicznych dla zwierząt

----

4 805, 09

produkcja i emisja audycji radiowych o tematyce
ekologicznej

9 600,00

12 000,00

produkcja i emisja spotów radiowych o tematyce
ekologicznej

3 000,00

12 117,00

przedstawienie ekologiczne pt. „Historia zaginionego
papierka” wraz z happeningiem na ulicach miasta

----

2 700,00

przedstawienie ekologiczne „Opowieść o Robinsonie
Crusoe”

----

1 700,00

przedstawienie ekologiczne
„Ekologiczny przekładaniec”

happeningiem

2 160

540,00

zakup materiałów potrzebnych do organizacji
przedstawień i konkursów: papier, farby, kartony, klej,
pisaki, toner, atrament do drukarki

74,12

----

powielanie,
wydruk
informacyjnych -

wraz

plakatów

i

materiałów

3 040,00

760,00

736,00

184,00

zakup nagród w konkursie plastycznym „Nasi bracia
mniejsi”

1 496,00

374,00

zakup nagród dla uczestników konkursu zbiórki
opakowań szklanych w kategorii indywidualnej

800,00

800,00

zakup nagród dla uczestników konkursu zbiórki
opakowań szklanych w kategorii grupowej

1 350,00

1 700,00

zakup nagród dla uczestników konkursu na logo
przyszłorocznej akcji ekologicznej

700,00

350,00

zakup nagród dla uczestników konkursu na hasło
przyszłorocznej akcji ekologicznej

700,00

350,00

zakup sadzonek roślin na nagrody dla uczestników
pikniku z okazji Dnia Ziemi

----

zakup 35 nagród (pendrive'ów) dla uczestników quizów
przeprowadzanych podczas audycji radiowych

17
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Razem

23 656,12

40 380,09

Ostatecznie koszt zadania objętego dotacją zamknął się w kwocie 64 016,76 zł, kwota
dotacji wyniosła 23 636,67 zł, a udział finansowy środków własnych – 40 380,09 zł.
Należy dodać, że realizacja dodatkowych zadań poza złożonym wnioskiem, takich jak:
- zakup koszy na odpady zwierzęce
- koszt zakupu konfiskatorów na przeterminowane leki,
- koszt odbioru przeterminowanych leków w wyznaczonych aptekach
zwiększyła całkowity koszt zadania i udział środków własnych o 42 587,68 zł.
Łącznie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano 106 604,44 zł.
ZADANIE 1 - Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt
Zakupiono 19 000 szt. zestawów higienicznych dla zwierząt, które były rozdawane
podczas trzech pikników ekologicznych zorganizowanych w trakcie trwania programu
EKOPOZYTYWNI. Ponadto zestawy te są sukcesywnie udostępniane mieszkańcom miasta
przez Straż Miejską i Wydział Inżyniera Miasta, a także są wykorzystywane do uzupełniania
zasobników w koszach na odchody zwierzęce zakupionych w 2009 r.
ZADANIE 2 – Produkcja i emisja audycji radiowych o tematyce ekologicznej
Opracowano, wyprodukowano i wyemitowano 35 audycji o tematyce ekologicznej.
Audycje były emitowane począwszy od 4 maja 2009 r. w każdy poniedziałek
o godzinie 1015 i trwały około 15 minut. Podczas audycji omawiano takie tematy jak
segregacja odpadów,

problem spalania odpadów w domowych piecach,

odpady

wielkogabarytowe, elektrośmieci, zasady opieki nad zwierzętami oraz obowiązek sprzątania
po psach, a także zasady opieki nad zwierzętami w okresie zimy. Na zakończenie
przeprowadzano quiz dotyczący treści przekazanych w audycji i mający na celu ich
utrwalenie. Osoba, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie quizowe
była nagrodzona drobnym upominkiem w postaci pendrive'a.
Każdą audycję poprzedzały zapowiedzi emitowane od czwartku do poniedziałku kilka
razy w ciągu dnia.
ZADANIE 3 – Produkcja i emisja spotów radiowych o tematyce ekologicznej
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Opracowano, wyprodukowano i emitowano trzy spoty reklamujące program
EKOPOZYTYWNI. Skupiały się one na najważniejszych sprawach poruszanych w audycjach
i dotyczyły:
- spalania odpadów w domowych piecach,
- obowiązku sprzątania po psach,
- segregacji odpadów.
Spoty emitowano na przemian, kilka razy w ciągu każdego dnia.
ZADANIE 4 – Przedstawienie ekologiczne pt. „Historia zaginionego papierka”
wraz z happeningiem na ulicach miasta
W dniu 27 kwietnia 2009 r. na terenie Parku Miejskiego „SOLIDARNOŚĆ”
zorganizowano pierwszy z serii trzech pikników ekologicznych. Piknik został zorganizowany
z okazji Dnia Ziemi i przebiegał pod hasłem „CZY KAŻDE DZIECKO WIE, ŻE SPRZĄTA
SIĘ PO PSIE”.
W pikniku uczestniczyli uczniowie klas I-III z tomaszowskich podstawówek oraz
dzieci z większości tomaszowskich przedszkoli. Cały piknik wraz happeningiem
poprowadzili aktorzy Teatru Pozytywka z Krakowa.
Punktem kulminacyjnym było przestawienie ekologiczne pod tytułem „Historia
zaginionego papierka”. Na scenie zaprezentowali się również uczestnicy pikniku, którzy
śpiewając i tańcząc zachęcali do dbania o środowisko.
W trakcie pikniku każde dziecko posiadające psa oraz przechodnie otrzymali od
aktorów zestawy higieniczne dla psów.
Ponadto przeprowadzono konkurs na najśmieszniejszego zwierzaka – cudaka
wykonanego z surowców wtórnych dostarczonych przez firmę Veolia Usługi dla Środowiska
S.A.
Dzięki firmie Veolia, która oprócz surowców wtórnych dostarczyła także pojemniki
do segregacji, przeprowadzono konkurs polegający na prawidłowej segregacji odpadów.
Uczestnicy konkursów otrzymywali sadzonki roślin, które następnie zostały posadzone
na terenach szkół i przedszkoli.
ZADANIE 5 – Przedstawienie ekologiczne pt. „Opowieść o Robinsonie Crusoe”
W dniu 31 maja 2009 r. w Parku Miejskim „SOLIDARNOŚĆ” odbył się kolejny
piknik ekologiczny pod hasłem „EKOLOGICZNA WYSPA ROBINSONA CRUSOE”.
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Punktem kulminacyjnym było przedstawienie „Opowieść o Robinsonie Crusoe”.
Krakowscy artyści do udziału w przedstawieniu włączyli także dzieci, które przyjęły
zaproszenie z nieukrywaną radością.
Pokaz z udziałem psa o imieniu ALTAS pozostającego w służbie policji również
wzbudził zainteresowanie. Starszy posterunkowy Łukasz Wójtowicz opowiedział o zasadach
właściwego traktowania czworonogów i zasadach bezpiecznego zachowania.
ZADANIE 6 – Przedstawienie ekologiczne wraz z happeningiem „Ekologiczny
przekładaniec”
W dniu 6 września 2009 r. na osiedlu Niebrów odbył się ostatni piknik, który
przebiegał pod hasłem „EKOLOGICZNY PRZEKŁADANIEC”.
Podczas pikniku aktorzy Krakowskiego Biura Promocji Kultury zaprezentowali
przedstawienie „Ekologiczny Przekładaniec”. Przedstawienie to przeplatane było konkursami
o tematyce ekologicznej, pokazami umiejętności psa policyjnego i tresury psów oraz krótkimi
pogadankami pana Grzegorza Haraśnego - Zastępcy Prezydenta Miasta i pani Mieczysławy
Goździk - prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami.
Aktorzy wraz z dziećmi przeszli też po terenie osiedla rozdając zestawy higieniczne
dla zwierząt i przypominając napotkanym osobom o obowiązku sprzątania po zwierzętach.
Uczestnikom tego happeningu towarzyszyli funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz policjant.
Podczas pikniku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wystawiło sześć psów
przygotowanych do adopcji. Dzięki temu swój nowy dom znalazły dwa młode pieski i jeden
pies dorosły. Zaadoptowane psiaki i ich nowe rodziny mogły liczyć na fachową pomoc
Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami, a pan Zbigniew
Zieliński zobowiązał się poprowadzić dla tych psów darmową tresurę.
Najważniejszym elementem pikniku była zbiórka opakowań szklanych, które można
było oddać w godzinach od 12.00 do 18.00. Zbiórka ta miała charakter konkursu, który został
przeprowadzony w dwóch kategoriach – indywidualnej, do której zgłosiło się 70 osób oraz
grupowej, w której uczestniczyło 8 grup. Łącznie zebrano 4,349 Mg opakowań szklanych.
Konkurs ten został przeprowadzony przy udziale firmy VEOLA Usługi dla Środowiska S.A.,
która zapewniła dostawę i odbiór kontenera na szkło oraz wagę wraz z obsługą, a także
ufundowała nagrodę specjalną.
Jednocześnie Firma Handlowo–Usługowa Derewenda bezpłatnie odbierała zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny - przez kilka godzin zebrano 1,050 Mg elektrośmieci.
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ZADANIE 7 – Zakup materiałów potrzebnych do organizacji przedstawień
i konkursów
W ramach tego zadania dokonano zakupu papieru, który został wykorzystany
do zorganizowania pokonkursowej wystawy prac zgromadzonych w konkursie plastycznym
„Nasi bracia mniejsi”. Został także zakupiony papier ozdobny, na którym zostały
wydrukowane dyplomy dla osób nagrodzonych we wszystkich trzech konkursach
organizowanych w ramach programu EKOPOZYTYWNI, tj.:
- konkursie plastycznym „Nasi bracia mniejsi”,
- konkursie na logo przyszłorocznej akcji ekologicznej,
- konkursie na hasło przyszłorocznej akcji ekologicznej.
ZADANIE 8 – Powielanie, wydruk plakatów i materiałów informacyjnych
Opracowano i wydrukowano plakaty, ulotki i inne materiały informacyjne tematycznie
związane z realizowanym programem EKOPOZYTYWNI.
Plakaty informujące o programie oraz plakaty z zaproszeniem na poszczególne pikniki
zostały umieszczone :
- na terenie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, w tym również na tablicach
informacyjnych,
- na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta,
- w autobusach komunikacji miejskiej.
Odpowiednie ilości plakatów przekazano również do przedszkoli oraz szkół, a także
do ośrodków kultury.
ZADANIE 9 – Zakup 35 nagród dla uczestników quizów przeprowadzonych podczas
trwania audycji radiowej
Zakupiono 35 sztuk pendrive'ów, stanowiących nagrody dla osób, które jako pierwsze
udzieliły prawidłowej odpowiedzi na pytanie quizowe zadane w trakcie emitowanych audycji
w Radiu FaMa.
ZADANIE 10 – Zakup nagród w konkursie plastycznym „Nasi bracia mniejsi”
Konkurs plastyczny „Nasi bracia mniejsi” przeprowadzono zgodnie z zarządzeniem
nr 126/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2009 r.
w pięciu kategoriach:
1. dzieci w wieku przedszkolnym,
2. uczniowie klas I - III – szkoły podstawowe,
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3. uczniowie klas IV – VI – szkoły podstawowe,
4. uczniowie klas gimnazjalnych,
5. uczniowie szkół średnich
Zakupiono nagrody dla 28 laureatów konkursu na łączną kwotę 1 860 zł, które zostały
wręczone na spotkaniu w dniu 21 grudnia 2009 r. w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim. Od dnia 17 grudnia do dnia 24 stycznia 2010 r. nagrodzone prace można było
oglądać w „Galerii w Ratuszu”
ZADANIE 11 – Zakup nagród dla uczestników konkursu zbiórki opakowań szklanych
w kategorii indywidualnej
W kategorii indywidualnej konkursu zbiórki opakowań szklanych, który został
przeprowadzony w dniu 6 września 2009 r., udział wzięło 70 osób.
Łącznie w tej kategorii zebrano 4,020 Mg opakowań szklanych.
Najlepsza była uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1, która zebrała 1,003 Mg
opakowań szklanych.
Zwycięzcy tego konkursu w kategorii indywidualnej otrzymali takie nagrody jak
zestaw kina domowego, aparat cyfrowy oraz odtwarzacz DVD.
ZADANIE 12 – Zakup nagród dla uczestników konkursu zbiórki opakowań szklanych
w kategorii grupowej
W kategorii

grupowej konkursu zbiórki opakowań szklanych, który został

przeprowadzony w dniu 6 września 2009 r., udział wzięło 8 grup.
Łącznie w tej kategorii zebrano 3,069 Mg opakowań szklanych, w tym 0,329 Mg.
wyłącznie w tej kategorii oraz 2,740 Mg jednocześnie zaliczonych do kategorii
indywidualnej.
Najlepsza była Szkoła Podstawowa Nr 1 z wynikiem 1,388 Mg.
Zwycięzcy tego konkursu w kategorii grupowej otrzymali takie nagrody jak kamera
cyfrowa, aparat cyfrowy oraz odtwarzacz DVD.
ZADANIE 13 – Zakup nagród dla uczestników konkursu na logo przyszłorocznej akcji
ekologicznej
Zgodnie z zarządzeniem nr 127/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 2009 r. w konkursie na logo przyszłorocznej akcji ekologicznej mogli brać
udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz członkowie kół
zainteresowań z ośrodków kultury z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.
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W konkursie tym wzięło udział 33 dzieci z 4 jednostek oświatowych.
Zwycięzcy tego konkursu otrzymali jako nagrody przybory plastyczne.
ZADANIE 14 – Zakup nagród dla uczestników konkursu na hasło przyszłorocznej akcji
ekologicznej
Zgodnie z zarządzeniem nr 128/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 czerwca 2009 r. w konkursie na hasło przyszłorocznej akcji ekologicznej mogli brać
udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz członkowie kół
zainteresowań z ośrodków kultury z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.
W konkursie tym wzięło udział 53 dzieci z 4 jednostek oświatowych.
Zwycięzcy tego konkursu otrzymali jako nagrody przybory plastyczne.
ZADANIE 15 – Zakup sadzonek roślin na nagrody dla uczestników pikniku z okazji
Dnia Ziemi
Zakupiono 235 sztuk sadzonek roślin przeznaczonych dla uczestników konkursów
przeprowadzonych

w dniu

27

kwietnia

2009

r.

podczas

pikniku

ekologicznego

zorganizowanego pod hasłem „CZY KAŻDE DZIECKO WIE, ŻE SPRZĄTA SIĘ PO PSIE”.
Sadzonki te zostały posadzone na terenach szkół i przedszkoli.
ZADANIA DODATKOWE
W czasie realizacji programu rozszerzono jego zakres o :
- zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych,
- zakup i ustawienie koszy na odchody zwierzęce.
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Po podpisaniu w kwietniu 2009 r. porozumienia pomiędzy Gminą - Miasto Tomaszów
Mazowiecki a ElektroEko Organizacją Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A. przy ul. Warszawskiej 111 w Tomaszowie Mazowieckim powstał
nowy punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony przez
Firmę Handlowo–Usługową Derewenda.
W 2009 r. w punkcie tym zebrano około 105,987 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego .
Zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych
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Zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych została rozpoczęta
przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki we wrześniu 2009 r. we współpracy
z tomaszowskim aptekami.
Konfiskatory na przeterminowane leki zostały ustawione w następujących aptekach:
- ul. Dzieci Polskich 28 - SALUBRIS,
- ul. Jana Pawła II 6 - PRIMULA,
- ul. Konstytucji 3-go Maja 1/3 (Kaufland) – POLIFARM,
- ul. Mireckiego 88,
- Plac Kościuszki 9 - CENTRUM.
Ponadto apteka CENTRUM prowadzi zbiórkę termometrów rtęciowych.
W okresie od września i do końca 2009 roku zebrano 287 kg przeterminowanych
leków oraz kilkadziesiąt termometrów rtęciowych W miesiącu wrześniu i październiku
przeterminowane leki odbierane był jeden raz w każdym miesiącu, a w listopadzie i grudniu
konieczne było zwiększenie częstotliwości ich odbioru do dwóch razy w miesiącu.
Zakup i ustawienie koszy na odchody zwierzęce
W 2009 roku Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki dokonała zakupu 32 sztuk
koszy na odchody zwierzęce za kwotę 15 189 zł, z których 15 sztuk przekazano Powiatowi
Tomaszowskiemu z przeznaczeniem do ustawienia na ulicach zaliczonych do kategorii dróg
powiatowych.
8.2. Działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone w roku 2010
W

2010

roku

kontynuowano

„Program

edukacyjno-ekologicznego

EKOPOZYTYWNI realizowany w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla
społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego’.
Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi o przyznanie dotacji na zadania zaplanowane do realizacji. W efekcie
podpisanej umowy Nr 46/EE/D/2010 z dnia 25 maja 2010 r. pozyskano środki w wysokości
63 215, 69 zł.
1. ograniczenie masy odpadów niesegregowanych wytwarzanych przez gospodarstwa
domowe,
2. zwiększenie ilości odzyskiwanych i przetwarzanych surowców wtórnych,
3. likwidacja dzikich wysypisk odpadów,
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4. powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem

lokalnym,

podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej,
5. zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do zagadnień właściwej
gospodarki odpadami,
6. wypracowanie właściwych postaw właścicieli psów.
Zgodnie z umową dotacji zostaliśmy zobowiązani do wykonania następujących zadań
w ramach omawianego programu ekologicznego:
Dotacja
ze środków
WFOŚiGW

Udział
własny

/zł/

/zł/

-----

4 967,14

31 590,00

3 510,00

organizacja w dniu 30 kwietnia 2010 r. na terenie Parku
Miejskiego „SOLIDARNOŚĆ” I Parkowego Biegu na
Orientację pod hasłem „AZYMUT NA EKOLOGIĘ”,
stanowiącego element obchodów Dnia Ziemi,
obejmująca kreślenie i opracowanie graficzne mapy
parku, druk map, zakup materiałów biurowych oraz
wynajęcie chipów SI dla zawodników

3 400,00

4 435,00

zakup nagród dla zwycięzców I Parkowego Biegu na
Orientację pod hasłem „AZYMUT NA EKOLOGIĘ”,
w 8 kategoriach

3 200,00

-----

zakup gadżetów z logo akcji wykorzystywanych na
nagrody w konkursach i quizach podczas biegu na
orientację, podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz
w trakcie pogadanek prowadzonych w szkołach
i przedszkolach przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej

10 053,00

1 114,65

opracowanie i druk plakatów i innych materiałów
informacyjnych tematycznie związanych z realizacją
zadań wynikających z Programu EKOPOZYTYWNI

2 302,80

115,20

organizacja w dniu 30 kwietnia 2010 r. na terenie Parku
Miejskiego „SOLIDARNOŚĆ” imprezy towarzyszącej
„Kolorowa Karawana”, stanowiącej element obchodów
Dnia Ziemi, w ramach której przeprowadzone zostały
zabawy, quizy i konkursy o charakterze ekologicznym

2 000,00

2 250,00

Nazwa zadania

zakup zestawów higienicznych dla zwierząt
produkcja i emisja cyklu audycji o tematyce
ekologicznej z udziałem mieszkańców miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
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organizacja w dniu 1 czerwca 2010 r. na terenie Parku
Miejskiego „SOLIDARNOŚĆ” pikniku ekologicznego
z okazji Dnia Dziecka wraz z przedstawieniem
o tematyce ekologicznej „Lucek i Pucek kontra wielka
Śmieciara” oraz imprezy towarzyszącej „Kolorowa
Karawana”

2 000,00

2 250,00

druk zaprojektowanych rysunków do pokolorowania
luzem włożonych w teczki (3 000 szt.)

6 250,60

703,40

wykonanie projektu 20 rysunków do pokolorowania
oraz teczki do której rysunki będą włożone

1 976,40

219,60

zakup nagrody specjalnej dla uczestnika zbiórki
opakowań szklanych podczas pikniku w dniu 1 czerwca
2010 r. z okazji Dnia Dziecka

300,00

137,98

zakup materiałów papierniczych, plastycznych i
dekoracyjnych potrzebnych do organizacji biegu,
pikniku, quizu

145,00

-----

Razem

63 217,80

19 702,97

ZADANIE 1 – Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt
Dokonano zakupu zestawów higienicznych dla zwierząt w ilości 19 800 szt., które
rozdawane były podczas:
- wszystkich imprez stanowiących element programu EKOPOZYTYWNI,
- pogadanek przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach przez funkcjonariuszy Straży
Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
Zestawy higieniczne dla zwierząt były i są nadal dostępne dla wszystkich mieszkańców
miasta:
- na stanowisku informacyjnym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
- w Wydziale Inżyniera Miasta Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
- u funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
Takie działanie ma na celu wyrobienie i utrwalenie nawyku sprzątania po psach.
ZADANIE 2 – Produkcja i emisja cyklu 39 audycji radiowych o tematyce ekologicznej
Podczas 15-minutowych audycji, które były emitowane w każdy poniedziałek o godz.
1015, a w listopadzie dodatkowo w dwie kolejne środy, tj. 17 i 24 listopada oraz powtarzane
w każdą niedzielę, poruszano między innymi takie tematy, jak: segregacja odpadów, odpady
wielkogabarytowe, elektrośmieci, spalanie odpadów, opieka nad zwierzętami, obowiązki
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właścicieli zwierząt, obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości, przeterminowane leki.
Każdą audycję rozpoczynał quiz dotyczący zagadnień poruszanych w audycji
emitowanej w poprzednim tygodniu. Osoba, która udzieliła prawidłowej odpowiedzi,
nagradzana była pendrive m z logo programu. Kolejnym elementem każdej audycji była
sonda nagrana z udziałem mieszkańców naszego miasta dotycząca aktualnego tematu
audycji. Następnie pracownicy Wydziału Inżyniera Miasta i zaproszeni goście komentowali
wyniki sondy, omawiając jednocześnie zagadnienia będące tematem audycji.
Każdą audycję poprzedzały zapowiedzi emitowane od czwartku do poniedziałku kilka
razy w ciągu dnia oraz w paśmie Informacje Samorządowe.
ZADANIE 3 – Organizacja I Parkowego Biegu na Orientację

„AZYMUT NA

EKOLOGIĘ”, stanowiącego element obchodów DNIA ZIEMI w Parku Miejskim
„SOLIDARNOŚĆ”
Bieg został zorganizowany przez Wydział Inżyniera Miasta przy współpracy:
- Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim,
- Ośrodka Kultury Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim.
W biegu, który odbył się w dniu 30 kwietnia 2010 r. na terenie Parku Miejskiego
„SOLIDARNOŚĆ”, uczestniczyło 647 osób rywalizujących w 12 kategoriach. Każdy uczestnik
otrzymał na starcie kolorową mapę parku z naniesionymi punktami kontrolnymi. Długość tras
dostosowana była do możliwości startujących i była różna w poszczególnych kategoriach:
od 800 m do 2000 m.
Zadaniem

uczestników

było

odnalezienie

wszystkich

punktów

kontrolnych

zaznaczonych na mapie w odpowiedniej kolejności i w jak najkrótszym czasie. Odnalezienie
punktów kontrolnych, którymi między innymi były:
- pojemniki do segregacji odpadów,
- kosze uliczne,
- kosze na odchody zwierzęce,
potwierdzało się przy pomocy specjalnych chipów wypożyczonych od organizatorów.
ZADANIE 4 – Zakup nagród dla zwycięzców I Parkowego Biegu na Orientację AZYMT
NA EKOLOGIĘ w 8 kategoriach
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Fundatorem nagród dla zwycięzców I Parkowego Biegu na Orientację AZYMT
NA EKOLOGIĘ w 8 kategoriach był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zwycięzcy biegu w tych kategoriach otrzymali następujące nagrody:
- odtwarzacz CREATIVE ZEN MOZAIC EZ 100 8 GB BK

(8 sztuk) – za

zajęcie

I miejsca,
- głośniki ART 5.1 AS 36 BASSSBOOSTER (8 sztuk) – za zajęcie II miejsca,
- pamięć GOODRIVE 4 GB TWISTER NEW RETAIL+90 (8 sztuk) – za zajęcie III
miejsca.
W pozostałych kategoriach wręczono następujące nagrody:
- sadzonki roślin ufundowane przez firmę Veolia Usługi dla Środowiska oraz Zakład
Urządzania i Konserwacji Zieleni S.C.,
- gadżety z logo Programu EKOPOZYTYWNI,
- kolorowanki o tematyce ekologicznej.
ZADANIE 5 – Zakup 2 963 szt. gadżetów z logo programu EKOPOZYTYWNI
Dokonano zakupu gadżetów takich jak:
- pendrive y -133 szt.,
- zestawy drewnianych kredek - 70 szt.,
- ołówki elastyczne - 2 000 szt.,
- mini radia ze słuchawkami - 80 szt.,
- parasolki - 30 szt.,
- daszki przeciwsłoneczne - 650 szt.,
Wyżej wymienione gadżety wykorzystywano jako nagrody i upominki dla
uczestników quizów i konkurów oraz innych imprez organizowanych w ramach programu
EKOPOZYTYWNI.
ZADANIE 6 – Opracowanie graficzne i druk plakatów i innych materiałów
informacyjnych tematycznie związanych z realizacją zadań wynikających z programu
EKOPOZYTYWNI
Opracowano następujące projekty plakatów i innych materiałów informujących o:
- I Parkowym Biegu na Orientację AZYMUT NA EKOLOGIĘ (wydrukowano 112 szt.),
- pikniku ekologicznym z okazji DNIA DZIECKA (wydrukowano 110 szt.),
- zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wydrukowano 100 szt.),
- III zbiórce opakowań szklanych (wydrukowano 100 szt.),
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- zbiórce zużytych opon (wydrukowano 190 szt.),
- sposobach postępowania z problemowymi odpadami (wydrukowano 194 szt.).
Łącznie opracowano 6 projektów, a wydrukowano 806 szt. plakatów i innych materiałów
informacyjnych.
ZADANIE 7 – Organizacja imprezy towarzyszącej I Parkowemu Biegowi na Orientację
AZYMUT NA EKOLOGIĘ
Imprezą towarzyszącą I Parkowemu Biegowi na Orientację

AZYMUT NA

EKOLOGIĘ, stanowiącą element obchodów DNIA ZIEMI, była „Kolorowa karawana”,
której animatorzy oprócz pokazu szczudlarzy, malowania buziek, czy też wykonywania
balonowego zoo, przeprowadzili wiele quizów i konkursów o tematyce ekologicznej. Dzięki
pomocy firmy VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. udało się przeprowadzić konkurs
polegający na segregowaniu przygotowanych przez tę firmę odpadów. Ponadto dzieci
wykonywały z butelek typu PET „zwierzaki – cudaki”.
ZADANIE 8 – Organizacja pikniku ekologicznego z okazji DNIA DZIECKA
wraz z imprezą towarzyszącą „Kolorowa Karawana”
Piknik ekologiczny z okazji DNIA DZIECKA wraz z imprezą towarzyszącą
„Kolorowa Karawana” został zorganizowany w dniu 1 czerwca 2010 r. na terenie Parku
Miejskiego „SOLIDARNOŚĆ”. Punktem kulminacyjnym tego pikniku było przedstawienie
o tematyce ekologicznej pod tytułem „Lucek i Pucek kontra Wielka Śmieciara”, nawiązujące
w swej treści do obowiązku dbania o otoczenie. W trakcie pikniku przeprowadzono wiele
quizów i konkursów, każde dziecko biorące w nich udział zostało nagrodzone drobnym
upominkiem z logo programu.
Ponadto przeprowadzono inne pokazy i konkursy towarzyszące. Na scenie
zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy miasta, którzy wykonywali piosenki o tematyce
przyrodniczej i ekologicznej. Piknik uatrakcyjniły pokazy taneczne dzieci i młodzieży oraz
pokaz umiejętności psa policyjnego, a policjant wygłosił pogadankę dotyczącą obowiązków
właścicieli zwierząt.
Podczas tego pikniku po raz trzeci przeprowadzono zbiórkę opakowań szklanych
z udziałem firmy VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim. Tym razem zebrano 2,5 tony opakowań szklanych. W trakcie pikniku
prowadzona była loteria dla uczestników zbiórki opakowań szklanych, podczas której
kilkakrotnie losowano osoby, które nagradzano drobnymi upominkami z logo tegorocznego
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programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI. Ponadto na zakończenie pikniku
i trwającej w jego trakcie zbiórki opakowań szklanych spośród wszystkich kuponów
wydanych do chwili rozpoczęcia losowania wylosowano dwa kupony uprawniające

do

odbioru nagród specjalnych, takich jak:
-

kamera cyfrowa V5060H HP (ufundowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi),

-

aparat cyfrowy (ufundowany przez VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział
w Tomaszowie Mazowieckim).
Podczas pikniku przy udziale Firmy Handlowo–Usługowej „DEREWENDA”

prowadzona była również zbiórka między innymi:
- drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- świetlówek,
- płyt CD,
- kartridży,
- tonerów.
Udało się zebrać 50 szt. takiego sprzętu. Każdy kto oddał zużyty sprzęt elektryczny
lub elektroniczny otrzymywał drobny upominek z logo programu EKOPOZYTYWNI.
ZADANIE 9 – Druk zaprojektowanych rysunków do pokolorowania luzem włożonych
w teczki
Wydrukowano 3 000 szt. kompletów kolorowanek edukacyjnych o tematyce
ekologicznej, które wzbogaciły cykl pogadanek prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży
Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim wśród uczniów szkół i przedszkoli podległych
Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Kolorowanki stanowiły również upominki
dla najmłodszych uczestników I Parkowego Biegu na Orientacje AZYMUT NA EKOLOGIĘ
oraz dla uczestników konkursów i quizów przeprowadzonych w ramach programu
EKOPOZYTYWNI.
ZADANIE 10 – Wykonanie projektu 20 rysunków do pokolorowania oraz teczki na ww.
rysunki
Zaprojektowane rysunki o tematyce ekologicznej wraz z teczką stanowią kolorowankę
edukacyjną, o której mowa przy omawianiu zadania 9.
ZADANIE 11 – Zakup nagrody specjalnej
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Dokonano zakupu nagrody specjalnej dla uczestnika zbiórki opakowań szklanych
podczas pikniku w dniu 1 czerwca 2010 r. z okazji DNIA DZIECKA.
Szczegóły omówiono w przy okazji omawiania zadania nr 8.
ZADANIE 12 –- Zakup materiałów papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych
potrzebnych do organizacji biegu, pikniku, quizu
W ramach tego zadania zakupiono jedynie papier ozdobny, który wykorzystano
do wydrukowania dyplomów dla uczestników I Parkowego Biegu na Orientację AZYMUT
NA EKOLOGIĘ. Wydrukowano 161 szt. dyplomów.
ZADANIA DODATKOWE
W ramach realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą
„Program edukacyjno-ekologiczny EKOPOZYTYWNI realizowany w ramach Programu
informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego –
kontynuacja” zorganizowano i przeprowadzono następujące zadania:
Kontynuacja zbiórki przeterminowanych leków i zużytych termometrów rtęciowych
W 2010 r. do zbiórki, która w 2009 r. była prowadzona w pięciu aptekach, włączono
kolejnych siedem aptek. Obecnie w zbiórce przeterminowanych leków uczestniczy dwanaście
aptek, z których jedna zbiera także zużyte termometry rtęciowe. W 2010 r. mieszkańcy
Tomaszowa Mazowieckiego oddali do tych aptek 1,128 Mg przeterminowanych leków
i 60 szt. termometrów rtęciowych. W akcji wykorzystywane były plakaty i ulotki opracowane
w roku ubiegłym.
Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki poniosła w 2010 roku następujące koszty:
- zakupu 7 sztuk konfiskatorów na przeterminowane leki w wysokości 5 327 zł,
- odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków w wysokości 16 689,60 zł.
- odbioru i unieszkodliwienia termometrów rtęciowych w wysokości 732 zł.
Razem: 22 748,60 zł.
Zbiórka zużytych opon
W dniach 20 – 22 października 2010 r. po raz pierwszy na terenie całego miasta
Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzono zbiórkę zużytych opon. O tej zbiórce
mieszkańcy byli informowani poprzez plakaty umieszczone na słupach ogłoszeniowych oraz
w autobusach komunikacji miejskiej. Stosowne informacje pojawiły się także na antenie radia
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Fama, w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim.
Podczas tej zbiórki zostało zebrane 2 300 szt. opon, czyli około 14 Mg.

Cykl pogadanek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadzili
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz w przedszkolnych „zerówkach” 267
pogadanek. W trakcie pogadanek omawiano różne zagadnienia z zakresu edukacji
ekologicznej, takie jak m. in.:
- segregowanie odpadów,
- obowiązki właścicieli psów i ich właściwe, bezpieczne zachowanie,
- dzikie wysypiska śmieci i związane z tym zagrożenia dla środowiska
oraz przeprowadzano konkursy i quizy tematycznie związane z zakresem pogadanek, w
których nagrodami były drobne upominki z logo programu EKOPOZYTYWNI. Ponadto
dzieciom i młodzieży posiadającym psy rozdawano zestawy higieniczne dla zwierząt.
Podczas pogadanki w Gimnazjum Nr 7 młodzież przeprowadziła zbiórkę odpadowego
toneru drukarskiego. Uzbierano około 2 000 szt. tonerów.
Zakup i ustawienie koszy na odchody zwierzęce
W 2010 roku Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki dokonała zakupu 70 sztuk
koszy na odchody zwierzęce na kwotę 18 788 zł., z których 30 sztuk przekazano Powiatowi
Tomaszowskiemu z przeznaczeniem do ustawienia na ulicach zaliczonych do kategorii dróg
powiatowych . Na ulicach miasta, których zarządcą jest Gmina Miasto Tomaszów
Mazowiecki i na terenach komunalnych ustawionych jest 96 sztuk koszy na odpady
zwierzęce. Szczegółowy wykaz w tabeli poniżej.

Wykaz lokalizacji koszy na odchody zwierzęce - według stanu na dzień 31 grudnia
2010 r.
Lp.
1.

ULICA
Zielona

SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA
przy Bluszczowej
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2.

Podleśna

przy Ośrodku Rehabilitacyjnym

3.

Podleśna

przy Zielonej

4.

Wierzbowa

przy Szafirowej

5.

Wierzbowa

przy Wierzbowej 90/134

6.

Ściegiennego

przy torze łyżwiarskim

7.

PCK

przy pętli

8.

Nowy Port

vis a vis Leszczynowej

9.

Nowy Port

vis a vis Nowy Port 20

10.

Nowy Port

vis a vis Nowy Port 10/12

11.

Nadrzeczna

przy Sosnowej

12.

Nadrzeczna

przy Zgodnej

13.

Nadrzeczna

vis a vis Nadrzecznej 34/36

14.

Zagajnikowa

przy Zagajnikowej 5

15.

Piękna

przy Niskiej

16.

Piękna

vis a vis Pięknej 40

17.

Parkowa

przy Parkowej 29

18.

Długa

przy Niemcewicza

19.

Paszkowskiego

przy Bardowskiego 2

20.

Paszkowskiego

przy Gabrysiewicz

21.

Ostrowskiego

przy Ostrowskiego 16

22.

Szeroka

między parkingami

23.

Włókiennicza

przy Halidorze

24.

Szkolna

przy Parku Rodego

25.

Boh. 14 Brygady

przy Boh. 14 Brygady 19

26.

Boh. 14 Brygady

przy Boh. 14 Brygady 21

27.

Jana

przy parkingu
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28.

Jana

przy parkingu

29.

Browarna

przy Mościckiego

30.

Browarna

przy przejściu do parku

31.

Jana Pawła

skwer

32.

Skwer Powstańców

przy Browarnej

33.

Nowowiejska

wejście do parku

34.

Mościckiego

przy Urzędzie Miasta

35.

Św. Antoniego

przy Baśniowej

36.

Św. Antoniego

przy parku Rodego

37.

Lange

przy Jana Pawła II

38.

Sikorskiego

przy pijalni

39.

Mazowiecka

przy Mazowieckiej 2c

40.

11 Listopada

przy Zielonej

41.

Biernackiego

przy Biernackiego 9

42.

Niecała

przy Głowackiego

43.

Skorupki

przy dawnym MOPS-ie

44.

Kombatantów

przy wieżowcu

45.

Zgodna

przy parku

46.

Bulwary

przy parku

47.

Krzyżowa/Wschodnia

przy parku

48.

Rolna

przy blokach

49.

Dworcowa

skwer

50.

Antoniego/Głowackiego

skwer

51.

Barlickiego

skwer

52.

Kępa

krańcówka

53.

Orzeszkowej

wjazd do szkoły
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54.

Kwiatowa

przed wieżowcem

55.

Ostrowskiego

przy Gabrysiewicz

56.

Biernackiego

przy Strzeleckiej

57.

Parkowa

przy Niskiej

58.

Toplowa

przy ulicy

59.

Toplowa

przy ulicy

60.

Nadrzeczna

przy szkole

61.

Antoniego

przy parku

62.

Antoniego

przy parku

63.

Żwirki i Wigury

przy parku

64.

POW

przy skwerze

65.

POW

przy skwerze

66.

Antoniego

wjazd do parku za Mcdonaldem

67.

Koplina

przy pawilonie

69.

Wodna

na wysokości wejścia na działki

70.

Kępa

przy schronisku dla psów

71.

Kępa

przed skupem surowców wtórnych

72.

Sikorskiego

przy ciągu garaży – od strony ul. Antoniego

73.

Sikorskiego

przy ciągu garaży – od strony ul. Ametystowej

74.

Milenijna

na wysokości ogrodów działkowych – po stronie
ścieżki rowerowej

75.

Milenijna

za mostem

76.

Bema

przy ul. Smugowej

77.

Bema

przy ul. Fabrycznej

78.

Sterlinga

przy ul. Zielonej – na skwerku, przy chodniku

79.

Sterlinga

przy ul. Ogrodowej – na skwerku, przy chodniku
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80.

Gajowa

przy ul. Zielonej – na skwerku, przy chodniku

81.

Mazowiecka

przy Strzeleckiej – na skwerku, przy przedszkolu

82.

Strzelecka

teren komunalny za wulkanizacją

83.

Piękna

przy schodach – przejście do ul. Parkowej

84.

Romanówek

przy Placu Kopernika

85.

Popiełuszki - rondo

skwer komunalny przy ul. Spalskiej

86.

Batalionów Chłopskich

w pasie zieleni, przy chodniku w połowie ulicy

87.

Jałowcowa

skwer przy ul. Mazowieckiej

88.

Seweryna

skwer przy „rondku” po stronie I LO

89.

Ogrodowa

przy ul. Jana Pawła II

90.

Cegielniana

przy Placu Kopernika

91.

Krzywa

przy ul. Borek

92.

Kwiatowa

przy wieżowcu

93.

Skorupki

przy ul. Kwiatowej, w pasie zieleni, przy chodniku

94.

Koplina

przy ul. Kwiatowej, w pasie zieleni, przy chodniku

95.

14-tej Brygady

przy ul. Armii Krajowej, w pasie zieleni, przy
chodniku

96.

Polna

pomiędzy blokami

9.

Podsumowanie

1. „Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” został
przyjęty uchwałą nr XXV/252/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku.
2. Z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego zebrano następujące rodzaje i ilości
odpadów komunalnych.
Lp.

Kod
odpadu

Ilość odpadów

Rodzaj odpadu

/Mg
w 2009 roku
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Odpady komunalne zmieszane
1. 20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

2. 20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

3. Razem
(unieszkodliwione
poprzez
oddanie na składowisko odpadów)

10 441,8300

9 948,9050

53,0000

11,7900

10 464,8300

9 960,6950

Odpady komunalne objęte segregacją
3. 15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

196,0160

115,4040

4. 15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

28,6610

64,9160

5. 15 01 07

Opakowania ze szkła, w tym:
208,8810

170,4230

4,3490

2,5000

odebrane od mieszkańców w
systemie umownym
zebrane podczas pikników
organizowanych w ramach
programu EKOPOZYTYWNI

Odpady niebezpieczne zebrane w:
- w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON-ie),
- w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonym
przez Firmę Handlowo–Usługową„DEREWENDA” przy ul. Warszawskiej 111
- w aptekach,
- we współpracy VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim z REBA Organizacją Odzysku S.A.
- w ramach programu EKOPOZYTYWNI
7. 08 03 18 Zużyte wkłady z drukarek
komputerowych,
kserokopiarek, wkładów
kompatybilnych typu lambda
(zebrane w GPZON-ie)

-

0,0500

8. 15 01 10* Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
(zebrane w GPZON-ie)

-

0,0260

9. 16 01 03 Zużyte opony, w tym:
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zebrane w GPZON-ie

28,6500

zebrane w ramach programu
EKOPOZYTYWNI

-

14,0000

11. 16 01 07 Filtry olejowe
(zebrane w GPZON-ie)

-

0,1340

12. 16 02 13* Zużyte urządzenia
zawierające niebezpieczne
elementy (1) inne niż
wymienione w 16 02 09 do
16 02 12
(zebrane w GPZON-ie)

0,3740

-

13. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do
16 02 13
(zebrane w GPZON-ie)

1,1968

-

14. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych
urządzeń inne niż
wymienione w 16 02 15
(zebrane w GPZON-ie)

0, 8100

0, 8000

-

0,0010

0,0160

15. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć,
w tym:
zebrane w GPZON-ie
termometry rtęciowe zebrane
w aptece w ramach programu
EKOPOZYTYWNI

60 szt.

60 szt.

17. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie
z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie, w tym:
zebrane w GPZON-ie

-

0,0240

zebrane we współpracy
VEOLIA Usługi dla
Środowiska S.A. Oddział w
Tomaszowie Mazowieckim z
REBA Organizacją Odzysku

1,0000

1,4420
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S.A.
19. 20 01 35* Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1),
w tym:
zebrane w GPZON-ie

2,3220

2,4220

zebrane w ramach programu
EKOPOZYTYWNI

1,0500

1,94

w punkcie prowadzonym
przez Firmę Handlowo–
Usługową„DEREWENDA”
przy ul. Warszawskiej 111

105,9870

192,5120

3,0180

2,3820

0,2870

1,1280

6,2630

9, 3410

150,9578

226,2180

22. 20 01 36 Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
(zebrane w GPZON-ie)
23. 20 01 32

Leki inne niż wymienione w
20 01 31 – przeterminowane
leki zebrane w tomaszowskich
aptekach w ramach programu
EKOPOZYTYWNI

24. 17 06 05* Materiały konstrukcyjne
zawierające azbest
Razem

Rys. nr 1 Odpady komunalne zmieszane, odpady wielkogabarytowe oraz odpady
unieszkodliwione poprzez przekazanie na składowisko
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Mg
25 000,00

23 528,20

20 000,00

19 134,00
16 959,60 16 600,80
16 934,50
16 600,8016 655,07
16 655,07

15 000,00
11 364,80
10 569,93
10 441,83
10 494,839 948,919 960,70

10 000,00
5 000,00
0,00
2004

2005

2006

2007

62,52

53

11,79

2008

2009

2010

odpady komunalne zmieszane
odpady wielkogabarytowe
odpady unieszkodliwione poprzez przekazanie na składowisko odpadów

Rys. nr 2 Odpady komunalne zmieszane

Mg

20 000,00
18 000,00

19 134
16 934,50 16 600,80 16 655,07

16 000,00
14 000,00
12 000,00
10 569,93 10 441,83

10 000,00

9 948,91

8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
2004

2005

2006

2007

odpady komunalne zmieszane

Rys. nr 3 Odpady wielkogabarytowe
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2008

2009
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rok

rok
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Mg
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Rys. nr 4 Odpady unieszkodliwione poprzez przekazanie na składowisko odpadów

Mg
25 000,00

23 528,20

20 000,00
16 959,60 16 600,80 16 555,07
15 000,00
11 364,80
10 000,00

10 494,83 9 960,70

5 000,00

0,00
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

odpady poddane unieszkodliw ianiu poprzez oddanie na składow isko

Rys. nr 5 Odpady komunalne objęte segregacją
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Mg
250
208,881
196,016

199,77

200

170,423
155,5

150

132,8
115,404

109,44

108,38

100

90
74,3

50

147,48

72,6

48

41,12
35,14

69,638
39,89
27,4

20,4

20,4
4,349

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,5

2010

rok

opakowania z papieru i tektury
opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania ze szkła
opakowania ze szkła zebrane w ramach programu EKOPOZYTYWNI

Rys. nr 6 Opakowania z papieru i tektury

Mg
196,016

200
180
160
140
120

115,404

109,44

100
80

74,3

69,64

60
40

39,89

35,64

20
0
2004

2005

2006

2007

2008

opakow ania z papieru i tektury

Rys. nr 7 Opakowania z tworzyw sztucznych
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MG
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50
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41,12

40

35,51
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28,64
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2009

20
10
0
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2006
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2010

rok

opakow amnia z tw orzyw sztucznych

Rys. nr 8 Opakowania ze szkła zebrane w selektywnej zbiórce oraz w ramach
programu EKOPOZYTYWNI
Mg
250
170,423

155,5

150
100

208,881

199,77

200

147,48

132,8
108,38

50
4,349

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,5
2010

opakow ania ze szkła
opakow ania ze szkła zebrane w ramach programu EKOPOZYTYWNI

WYBRANE ODPADY NIEBEZPIECZNE

Rys. nr 9 Zużyte opony w zebrane w GPZON-ie i w ramach programu
EKOPOZYTYWNI
43

rok
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Mg
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opony zebrane w GPZON-ie
opony zebrane w ramach programu EKOPOZYTYWNI

Rys. nr 10 Zużyte baterie i akumulatory zebrane w GPZON-ie i w ramach
współpracy VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział
w Tomaszowie Mazowieckim z REBA Organizacją Odzysku S.A.
Mg
1,6
1,442
1,4
1,2
1

1
0,8
0,6

0,631

0,4
0,2

0,08

0
2006

2007

0,024

0,006
2008

2009

2010

rok

baterie i akumulatory zebrane w GPZON-ie
baterie zebrane we współpracy z REBA

Rys. nr 11 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zebrane w GPZON-ie ,
w punkcie prowadzonym przez Firmę Handlowo–Usługową„DEREWENDA”
przy ul. Warszawskiej 111 oraz w ramach programu EKOPOZYTYWNI
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Mg
200

192,512

180
160
140
120

105,987

100
80
60
40
20
2,077

0

5,97

2006

2007

2008

2,322 1,05

2,422 0,15

2009

2010

rok

zużyte urządzenia elektyczne i elektroniczne zebrane w GPZON-ie
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zebrane w punkcie przy ul. Warszawskiej 111
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zebrane w ramach programu EKOPOZYTYWNI

Rys. nr 12 Przeterminowane leki zebrane w tomaszowskich aptekach w ramach
programu EKOPOZYTYWNI
Mg
1,2

1,128

1
0,8
0,6
0,4

0,287

0,2
0
2007

2008

2009

2010

rok

przeterminowane leki

Uwaga:
Zbieranie przeterminowanych leków rozpoczęto od 1 września 2009 roku.

3. Wydatki na realizację zadań wynikających z Planu

gospodarki odpadami

poniesione przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki:
Nazwa zadania

Wydatki
/zł/
45
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w 2009 roku

w 2010 roku

6 179,25

8 354,13

27 450,00

51 240,00

2 812,39

-----*

106 604,44

118 184,46

(w tym 23 636,67
z dofinansowania
WFOŚ i GW)

(w tym 63 215,69
z dofinansowania
WFOŚ i GW)

143 046,08

177 778,59

likwidacja dzikich wysypisk
organizacja i obsługa Gminnego Punktu
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
dofinansowane ze środków GFOŚ i GW dla
osób fizycznych dokonujących wymiany
pokrycia dachowego zawierającego azbest:
realizacja zadań z zakresu edukacji
ekologicznej w ramach programu
EKOPOZYTYWNI

RAZEM:
RAZEM w latach 2009 – 2010:

320 824,67

* W 2010 roku nie dofinansowywano wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest
osobom fizycznym w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz brakiem możliwości prawnych udzielania takiego dofinansowania.
Rys. nr 13 Wydatki na realizację zadań wynikających z Planu gospodarki odpadami
poniesione przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki:

180 000,00
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177 778,59

160 000,00
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140 000,00
120 000,00
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100 000,00
80 000,00
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0,00
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wydatki na realizację zadań wynikajacych z Planu gospodarki odpadami
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Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy uznać, że zadania wynikające z Planu
gospodarki odpadami dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego są realizowane zgodnie
z planem, na bieżąco i w miarę posiadanych środków.
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