
ODPADY 2020 R.

Zadania  z  zakresu  gospodarki  odpadami komunalnymi  na  terenie gminy  Grunwald  wykonuje

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie. Czynności w zakresie

odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości na terenie gminy Grunwald

wykonuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

W Urzędzie  Gminy Grunwald wydaje  się  książeczki  opłat  oraz druki  deklaracji  o  wysokości

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie przekazuje do

tut. urzędu informacje z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

Grunwald, sporządzane po każdym kwartale danego roku.

Z przekazanych informacji za 2020 r. wynika, że:

• liczba osób zamieszkujących wykazanych w deklaracjach wynosi 4005, co stanowi w stosunku do

osób zameldowanych 71,90%,

• liczba osób deklarujących segregowanie odpadów wynosi 2219, co stanowi w stosunku do osób

wykazanych w deklaracjach 55,41%,

• liczba osób deklarujących oddawanie odpadów zmieszanych wynosi 1786, co stanowi w stosunku

do osób wykazanych w deklaracjach 44,59%,

• na koniec 2019 r. ilość złożonych deklaracji  wynosiła  1569,  w tym na terenie nieruchomości

zamieszkałych – 1425 i niezamieszkałych – 144.

Ogółem ilość odebranych odpadów w 2020 r.: 1056,44 Mg 

Ogółem liczba wystawionych wezwań w 2020 r.: 130

Ściągalność należności: 90%

AZBEST 2020 R.

W  2019  roku  Wójt  Gminy  Grunwald  ogłosił  nabór  wniosków  na  dofinansowanie  zadania

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grunwald", którego realizację zaplanowano

w latach 2019 i 2020, w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  pn.  „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów

zawierających azbest”.

Dofinansowanie  uzależnione  było  od  otrzymanej  przez  Gminę  Grunwald  dotacji

z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wniosek  umieszczony  na  lisice  rezerwowej  w  2019  roku,  dając  możliwość  dofinansowania

projektu w 2020 roku. 

W 2020 roku wniosek nie otrzymał dofinansowania. 



DECYZJE ŚRODOWISKOWE 2020 R.

W  2020  roku  do  Urzędu  Gminy  Grunwald  wpłynęło  14  wniosków  dot.  wydania  decyzji

o  środowiskowych  uwarunkowaniach.  Głównie  dotyczyły  inwestycji  polegających  na  wydobywaniu

kruszywa naturalnego oraz budowie instalacji fotowoltaicznej. 

W 2020 roku wydano 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na:

• „Wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem o pp<75% „Gierzwałd II” wraz z procesami

jej  mechanicznego  uszlachetniania  w  granicach  działki  gruntowej  nr  7/3  obrębu  Gierzwałd,

gm. Grunwald, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie”;

•  „Budowie  dwóch  niezależnych  instalacji  fotowoltaicznych  –  elektrowni  słonecznych  wraz

z  inwerterami,  złączami  kablowymi,  stacjami  transformatorowymi,  o  mocy  do  1  MW  każda  na

działce  o  nr  ewid:  147  obręb  ewid.  0011  Łodwigowo,  w  miejscowości  Łodwigowo,  gmina

Grunwald”;

• „Budowie elektrowni  fotowoltaicznej  „PV DOMKOWO 1” o mocy do 1 MW, linii  SN wraz

z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych realizowanego na

części działki nr 80/4 w obrębie ewidencyjnym Domkowo, gm. Grunwald”;

• „Budowie elektrowni  fotowoltaicznej  „PV DOMKOWO 2” o mocy do 1 MW, linii  SN wraz

z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych realizowanego na

części działki nr 80/4 w obrębie ewidencyjnym Domkowo, gm. Grunwald”;

• „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce o nr 73/2,

położonej w obrębie Domkowo”.

REKULTYWACJA GRUNTÓW ZDEGRADOWANYCH 2020 R.

W 2020 roku została wydana jedna opinia Wójta Gminy Grunwald w sprawie decyzji określającej

stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dla części działki nr 199/1 obręb Mielno, na

której prowadzone było wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Mielno” i „Mielno 2 Pole A”

WYCINKA DRZEW 2020 R.

Wydanie decyzji na wycinkę drzewa, jak i zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, każdorazowo

poprzedzone  jest  przeprowadzeniem  szczegółowej  weryfikacji  wniosku/zgłoszenia  pod  względem

formalnym włącznie z oględzinami drzewa w terenie, które potwierdzane są protokołem. W przypadku

stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa wnoszony jest sprzeciw – dot. zgłoszenia,

lub odmowa wycinki – dot. wniosku.



Z zakresu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody: 

-  wydane  zostały  20  decyzje  (w tym:  12  decyzji  zezwalających  na  wycinkę  łącznie  68  szt.  drzew;

3  decyzje  wnoszące  sprzeciw  wobec  zamiaru  usunięcia  drzew,  3  decyzje  odmowne,  ·2  decyzje

umarzające postępowanie);

-  złożonych  zostało  28  zgłoszeń  zamiaru  usunięcia  drzew,  obejmujących  łącznie  wycinkę

232 szt. drzew;

- usunięto 107 szt. wywrotów/złomów.

USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH I INNYCH 2019-2020

W marcu 2019 roku została przeprowadzona inwentaryzacja na terenie całej gminy w zakresie

posiadanych  przez  mieszkańców  odpadów  z  folii  rolniczych,  siatki  i  sznurka  do  owijania  balotów,

opakowań po nawozach i typu Big Bag, w związku z planowanym przystąpieniem do naboru wniosków

w ramach  programu  priorytetowego  pn.  „Usuwanie  folii  rolniczej  i  innych  odpadów pochodzących

z działalności  rolniczej”  prowadzonego przez Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej w Warszawie.

W grudniu 2019 roku Gmina Grunwald złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

W 2020 roku Wójt Gminy Grunwald ogłosił nabór wniosków dot. programu. 

Z  terenu  Gminy  Grunwald  zgłoszono  do  utylizacji  103,83  Mg  wyrobów  odpadów  z folii

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big  Bag.

Gmina otrzymała dotację do kwoty w wysokości 51 915,00 zł (dofinansowanie 100% kosztów

kwalifikowanych).


