Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06,
110/07, 60/08. i 87/09) i članka 32. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 10/09), općinski načelnik Općine Molve podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Molve
za 2013. godinu
1. UVOD
Plan gospodarenja otpadom na području općine molve za razdoblje od 2009. do 2015. godine
donesen je 9. travnja 2009. godine i objavljen u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“
broj 4/09, a izradila ga je tvrtka Dvokut ECRO d.o.o. iz Zagreba.
Planom gospodarenja istaknuta je problematika gospodarenja otpadom na području Općine
Molve, a osobito:
- mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
- mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
- redoslijed aktivnosti sanacije neureñenih odlagališta i otpadom onečišćengo okoliša,
- izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA
Na području Općine Molve nema grañevine za zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog
otpada, budući da je odlagalište Gaić sanirano i zatvoreno 2010. godine. Tijekom 2012. Godine nije
proveden inspekcijski nadzor zatvorenog odlagališta komunalnog otpada "Gaić" budući da je proveden
po izvršenoj sanaciji 2010. godine od strane inspektorice Odsjeka inspekcijskog nadzora zaštite
okoliša.
Općina Molve i Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske
"PIŠKORNICA" d.o.o., Koprivnički Ivanec potpisali su 2011. godine Sporazum o preuzimanju otpada.
Poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Molve vrši koncesionar
Prizma VV d.o.o. iz Malog Otoka, koji ima koncesiju do 16.09.2015. godine.
Prema podacima koncesionara u 2013. godini sakupljeno je 110 tona miješanog komunalnog
otpada od 936 domaćinstava,34pravne osobe i iz 50 vikend objekata s područja naselja Čingi Lingi.Za
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domaćinstva usluga odvoza se plaća 12 kn po članu domaćinstva, za pravne osobe 190 kn po m , a
za vikend naselje Čingi Lingi u godišnjem iznosu od 250,00 kn. Koncesionar dva puta godišnje odvozi
glomazni otpad te tu uslugu posebno ne naplaćuje.
PRIMARNA RECIKLAŽA odvaja se u omjeru 25% (papir, plastika) : 75% (mješani komunalni
otpad).
Komunalni otpad iz kućanstva prikuplja se u plastičnim kantama koje su dužni osigurati
korisnici te u plastične vreće. Za područje Čingi Lingija koncesionar je osigurao spremnik koji je
postavljen u blizini Ribičkog doma.
U Molvama, Repašu i Molve Gredama postavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje
starog papira, plastična ambalaža za koju se plaća povratna naknada otkupljuje se u trgovinama, a
pokraj dječjeg vrtića je manji spremnik za skupljanje stakla i papira.
Poslovi uklanjanja i odvoza uginulih životinja ugovoreni su s Veterinarskom stanicom
Koprivnica.

3. REALIZACIJA PREDVIĐENIH MJERA
U tijeku 2013. godine:

-

vršila se sanacija"divljih" deponija otpada u Molvama (iza groblja) i Molve Gredama, na način
da je izvršeno uklanjanje i zbrinjavanje grañevinskog i komunalnog otpadaza što su utrošena
sredstva u visini od23.475,00 kn,
uredio se prostor unutar bivše hale "POLER" u Molvama, Braće Novakovića 12 za potrebe
firmePRIZMA VV iz Malog Otoka koja je iznajmila prostorza što su utrošena sredstva u visini
10.987,50 kn,

-

stanovništvu s područja općine Molve podijeljeni su letci o novom načinu sakupljanja
komunalnog otpada na način da je svako domaćinstvo dobilo žute vreće u koje se odvaja
korisni komunalni otpad,

-

stigla je jedna prijava o nelegalnom ispuštanju fekalija i stajskog otpada na području ČingiLingi o čemu je komunalni redar Općine Molve obavijestio nadležnog inspektora, te je
obavljen inspekcijski nadzor dana 14.11.2013.

-

stiglo je više prijava s područja naselja Repaš o nelegalnom odlaganju komunalnog otpada na
tom području nakon čega je komunalni redar obavijestio komunalnog izvidnika Općine Molve
da izvidi situaciju o čemu je usmeno obavijestio komunalnog redara da nema nelegalnog
komunalnog otpada na tom području.

4. PLANIRANJE BUDUĆIH AKTIVNOSTI
-

Općina Molve u proračunu za 2014. god. osigurala je sredstvau iznosu od 100.000,00 kn za
postavljanje spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (papir, metal, staklo,
plastika, baterije i akumulatori, tekstil i eventualno elektronički otpad), odnosno za izgradnju
zelenih otoka u reciklažnom dvorištu u Molvama, Braće Novakovića 12 i na kupalištu ČingiLingi,

-

tijekom 2014. god. Općina Molve će putem letaka obavijestiti kućanstava s područja općine
Molve o lokaciji reciklažnog dvorišta i spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada,

-

tijekom 2014. god.Općina Molve će putem obavijestiti kućanstava s područja općine Molve o
prijevozu krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
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