Na temelju članka 28. stavka 1. točke 5. i članka 174. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13.) i članka 44. Statuta Općine Legrad
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.), općinski načelnik Općine
Legrad podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine
za 2013. godinu
I.
Plan gospodarenja otpadom na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do
2015. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) objavljen je u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/10, a izrañen je u suradnji s Upravnim
odjelom za prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije,
Odsjekom za zaštitu okoliša i prirode.
Za odlagališta u naseljima Selnici Podravskoj, Kutnjaku, Velikom Otoku, Malom
Otoku i Legradu izrañen je Plan sanacije, mjere zaštite i troškovnik.
Na lokacijama u naselju Selnici Podravskoj „Netečje“ i naselju Legrad „Gradišće“
izvršen je inspekcijski nadzor tijekom 2013. godine od strane Inspekcije zaštite okoliša.
Na čitavom području Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) organizirano je
skupljanje i odvoz komunalnog otpada iz kućanstva, a koncesionar je „Prizma VV“ d.o.o. iz
Malog Otoka.
Otpad se odlaže na odlagališta „Donji Miholjac“ i „Vukovar“.
U 2013. godini prikupljeno je 50 tona komunalnog otpada.
Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Legrad koncesionar dva puta
mjesečno skuplja, odvozi i zbrinjava otpad.
Glomazni otpad prikuplja se dva puta godišnje na cijelom području Općine
Legrad.
U 2013. godini nije bilo prikupljanja glomaznog otpada.
Skupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim otpadom regulirano je člancima 60. i
73. Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 17/09. i 8/12.).
II.
Općinski načelnik Općine Legrad podnosi Izvješće Općinskom vijeću na
usvajanje.
III.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije“.
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