REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 361-01/17-01/02
URBROJ: 2176/15-17-1
U MartinskojVesi,07.travnja 2017. godine
Na temelju članka 20. i članka 28. stavka 1. točka 4. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br. 94/13) i članka 48. Statuta Općine Martinska
Ves («Službeni vjesnik», broj 42/13, 38/14), Općinski načelnik Općine Martinska Ves
podnosi Općinskom vijeću
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Martinska Ves za 2016. godinu
1. UVOD
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves donijelo je Plan gospodarenja otpadom Općine
Martinska Ves na svojoj 13. sjednici održanoj dan 15. ožujka 2016. godine za razdoblje
2016-2022 godine („Službeni vjesnik“ 12/16), koji je stupio na snagu 24. ožujka 2016. godine
a koji je u skladu je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
94/13) i procesima ustrojavanja sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i
Sisačko-moslavačkoj županiji.
2. OPĆINA MARTINSK VES - OPĆI PODACI
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Martinska Ves ima 3.488
stanovnika, odnosno 1.180 kućanstava, raspoređenih u 16 naselja. Usluga sakupljanja, odvoza
i zbrinjavanja komunalnog otpada osigurana je za sva naselja na području Općine.

3. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima,
obrtima i pravnim osobama na području Općine Martinska Ves vrši tvrtka Gospodarenje
otpadom Sisak d.o.o. (GOS) temeljem Ugovora o koncesiji.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput
tjedno, a veliki kontejneri (sa groblja, vikendaških dijelova pojedinih naselja itd.) po pozivu.

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje na način da
građani iznesu glomazni otpad u svoja dvorišta u vrijeme koje je navedeno za pojedino
područje sukladno rasporedu odvoza glomaznog otpada.
Tijekom 2016. godine koncesionar je prikupio i zbrinuo ukupno 552 t miješanog
komunalnog otpada i 8 t glomaznog otpada, te 5 t korisnog otpada prema tablici u nastavku:
OPĆINA
MVES

Količine sakupljenog korisnog otpada

t
AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA - k.b.
150101

2

AMBALAŽA OD PLASTIKE - k.b. 150102

1

STAKLENA AMBALAŽA - k.b. 150107

1

METALI - k.b. 200140

1

Ukupno

5

4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA
ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

U

SUSTAV

Odlukom o komunalnom redu („Službeni vjesnik“ 28/07) propisana je obveza korištenja
usluga odvoza komunalnog otpada vlasnika građevina, stanova i poslovnih prostora,
najmoprimaca, zakupaca i drugih korisnika prostorija.
Za osobe slabijeg imovinskog stanja Općina Martinska Ves financira sakupljanje i odvoz
otpada. To su osobe koje su evidentirane kao korisnici zajamčene minimalne novčane
naknade pri Centru za socijalnu skrb. Tijekom 2016. godine bilo je 40 takvih osoba, a Općina
će s ovim vidom pomoći nastaviti i u sljedećem razdoblju.
5. MJERE ZA UPRAVLJANJE
KOMUNALNOG OTPADA

I

NADZOR

NAD

ODLAGALIŠTIMA

Na području Općine Martinska Ves nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada,
već koncesionar sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište Goričica. Vlasnik
odlagališta je Grad Sisak, a upravljanje odlagalištem je povjereno tvrtki Gospodarenje
otpadom Sisak d.o.o. (tvrtka koja je u 100% vlasništvu Grad Siska). Odlagalište je potpuno
sanirano, a tijek sanacije je bio slijedeći: I. faza sanacije je trajala od 1997. – 1999. godine
prilikom čega je sanirana površina od 2 ha (ugrađen je temeljni brtveni sloj, drenažni sustav
sakupljanja procjednih voda, biljno-biološki uređaj za pročišćavanje voda, sustav
otplinjavanja, plinsko-crpna stanica sa bakljom), II. faza sanacije trajala je od 2006. - 2007.
godine kojom je sanirano 3 ha odlagališta (ugradnja temeljnog brtvenog sloja, drenažnog
sustava sakupljanja procjednih voda, sustav otplinjavanja, postavljanje meteorološke stanice).
Na navedeno odlagalište odlaže se otpada sa područja grada Siska, te općina Lekenik, Sunja i
Martinska Ves. Radi se o komunalnom i neopasnom tehnološkom otpadu.
Kako ne bi došlo o štetnog utjecaja na okoliš, provedena je sanacija odlagališta otpada
Goričica. Tijekom rada odlagališta provode se mjerenja određenih parametra u slijedećim
intervalima:
a) 4x godišnje uzorkovanje i ispitivanje procjednih voda
b) 4x godišnje uzorkovanje i ispitivanje podzemnih voda
c) 4x godišnje deratizacija i dezinsekcija
d) mjesečno mjerenje sastava odlagališnog plina

e) svakih 30 min pojavljuju se podatci o meteorološkim parametrima na web stranicama
(www.gos.hr).
Također, tvrtka je u lipnju 2013. godine podnijela prema Ministarstvu zaštite okoliša i prirode
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za odlagalište otpada”Goričica”.
Tijekom I. faze sanacije na odlagalištu otpada je postavljena mosna vaga putem koje se vodi
evidencija o količini dovezenog otpada. Program evidentira svako vozilo prema njegovoj
registarskoj oznaci i svaki otpad prema ključnom broju, tako da se zna točna količina pojedine
vrste otpada (izraženo u kilogramima ili tonama).
Tijekom 2016. godine na odlagalištu neopasnog otpada „Goričica“ provodile su se redovne
mjere održavanja odlagališta te mjerenja propisana zakonskim propisima, bez značajnih
ulaganja u samo odlagalište.

6. SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA
Sustav selektivnog sakupljanja otpada organiziran je putem “zelenih otoka” gdje se izdvajaju
papir i staklo. Također, u sklopu odlagališta otpada “Goričica” se nalazi reciklažno dvorište
gdje se mogu odložiti pojedine opasne komponente izdvojene iz komunalnog otpada, metalni
otpad, gume, glomazni otpad. Korisni otpad dalje se predaje ovlaštenim sakupljačima ili
oporabiteljima, uz odgovarajuću dokumentaciju.
Općina Martinska Ves je u svrhu selektivnog prikupljanja otpada u lipnju 2014. godine uz
sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila 39 komada PEHD
posudu (zelene s žutim poklopcem) za otpad zapremine 240L, ukupne vrijednosti 13.357,50
kuna, od čega je općina izdvojila 40% odnosno 5.343,00 kuna , a Fond je ovu nabavu
sufinancirao sa 60%, odnosno 8.014,50 kuna.
Ove posude raspoređene su na ukupno 39 „zelenih otoka“ diljem područja Općine,
namijenjene su za metal i plastiku, te uz već postojeće dvije posude (za papir i staklo) na tim
otocima omogućuju potpuno razvrstavanje otpada.
Selektivnom prikupljanju otpada uvelike će doprinijeti reciklažno dvorište.
U Općini Martinska Ves lokacija reciklažnog dvorišta predviđena je na lokaciji poslovnokomunalne zone u naselju Martinska Ves i na lokaciji poslovne zone Mahovo. Općina
Martinska Ves dužna je osigurati jedno reciklažno dvorište, a za koje se izrada projektne
dokumentacije planira sufinancirati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
gdje sufinanciranje fonda iznosi do 80% učešća.
7. AKTIVNOSTI
Općina Martinska Ves ima za cilj izbjegavanje nastanka otpada i smanjivane količine otpada
na izvoru kao i usmjeravanje na djelovanje kojim će se umanjiti količina proizvedenog otpada
koji se vozi na odlagalište, a za što e neophodna edukacija. U 2016. godini edukacija je
provođena kroz suradnju sa koncesionarom putem informacijskih i edukativnih letaka.
OPĆINSKI NAČELNIK
Stjepan Ivoš, dipl.ing.v.r.

