Na temelju članka 20. st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i
članka 48. Statuta Općine Podgora ("Glasnik" službeno glasilo Općine Podgora (5/09, 9/09,
3/13 i 3/15) Načelnik Općine Podgora dana -. - 2017. godine donosi sljedeće:

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgora za 2016. godinu
1.UVOD
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2010.-2018. u daljnjem
tekstu (Plan) prihvaćen je na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgora održanoj 18.
listopada. 2010. godine. Plan je objavljen u "Glasniku" službenom glasilu Općine Podgora br.
12/10.
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora je instrument kojim će se postići održivo
gospodarenje otpadom. Cilj Plana gospodarenja otpadom je definiranje postojećeg stanja na
terenu i sustav gospodarenja otpadom na području Općine Podgora, a sve u svrhu planiranja
istoga radi ostvarivanja strateških ciljeva gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.
2.PREGLED POSTOJEĆEG STANJA
2.1. Komunalni otpad
Otpad se skuplja u kantama i kontejnerima kapaciteta:
kanta 80 l
103 kom.
kanta 120 l
798 kom.
kanta 240 l
67 kom.
kontejneri 1.100 l
6 + 64 kom.
Glomazni otpad sakuplja se dva puta godišnje.
Kante su u vlasništvu privatnih osoba (mještani i privredni subjekti Općine Podgora).
6 kontejnera je u vlasništvu PODGORA ČISTOĆA d.o.o. Podgora, dok su ostali u
vlasništvu poslovnih subjekata te su raspoređeni po svim naseljima Općine i to :
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Igrane
Živogošće

28
7
35

Ukupno:

70

.

Na području Općine Podgora je postavljeno 25 polukopana MOLOK kontejnera na 8 eko
otoka za selektivno skupljanje otpada koji se prazneprema potrebi.
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima kao i otpada
iz poslovnih prostora, na području cijele Općine Podgora obavlja PODGORA ČISTOĆA
d.o.o. Podgora.
Dinamika odvoza miješanog komunalnom otpada je različita tijekom godine. Tijekom
turističke sezone (od lipnja do rujna) otpad se odvozi svaki dan.
U predsezoni i posezoni (travanj, svibanj i listopad) otpad se odvozi tri puta tjedno.

U zimskom periodu (studeni, prosinac, siječanj, veljača i ožujak) otpad se odvozi 2 puta
tjedno.
Za odvoz otpada koristi se 5 vozila sljedećih tipova i kapaciteta:
- MAN specijalno vozilo sa nadogradnjom Mazzochia (god.proizv.. 2005.),
kapacitet vozila:14 m3, omjer sabijanja 1:5
- MAN specijalno vozilo sa nadogradnjom Mazzochia (god.proizv.. 2004.),
kapacitet vozila:11 m3, omjer sabijanja 1:5
- MERCEDES, kiper, bez sabijanja (god.proizv.. 2003.)
- MERCEDES specijalno vozilo, (god.proizv.. 2000.) kapacitet vozila:11 m3, omjer
sabijanja 1:5
- MITSUBISHI CANTER (god.proizv.. 2008.) kapacitet vozila: 7 m3, omjer
sabijanja 1:2
- MERCEDES NAVLAKAČ sa kranom kapaciteta 14 m3
S obzirom da na području Općine Podgora ne postoji odlagalište komunalnog otpada,
sakupljeni otpad se odvozi na službeno odlagalište Karepovac na području Grada Splita.
Skupljanjem otpada obuhvaćeno je 100% stanovništva.
U nastavku dajemo pregled prikupljenog otpada u 2016. god. na području Općine Podgora:
- komunalni otpad
2.094,20 t
- karton-papir
49,00 t (otkup Unijapapir d.o.o. Split)
- bio masa – komina
180,00 t (procjena prema volumenu, odvozi Bio-eko
d.o.o. bez naknade)
- bio masa – zelenilo
30,00 t (procjena)
- električni i elektronski otpad
1,00 t (procjena, odvozi Tehnomobil Metković bez
naknade)
- plastika (kruta)
1,00 t (procjena, odvozi Eko Prložac)
2.2. Glomazni otpad iz kućanstva
Glomazni otpad odvozi se organizirano na način da korisnici u najavljenom terminu ostavljaju
na lokaciji ispred objekta stanovanja. Sakupljanje glomaznog otpada provodi PODGORA
ČISTOĆA d.o.o. Podgora dva puta godišnje ili po pozivu korisnika usluge.
3. REALIZACIJA PREDVIĐENIH MJERA PREMA USVOJENOM PLANU 2010. 2018.
Od planiranih aktivnosti 2016.godine realizirano je:
-

-

uugrađeno je 8 zelenih otoka od 11 predviđenih sa spremnicima za PET (volumen
5000 lit), papir (volumen 5000 lit), staklo (volumen 3000 lit) i biootpad (volumen
3000 lit).;
pribavljena je lokacijska dozvola za za reciklažno dvorište u Gornjim Igranima na
čest.zem. 5740/1, k.o. Igrane;
kućanstvima su uz račune za uslugu odvoza otpada dostavljani edukativnoinformativni letci sa informacijama o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, sa tel.
kontaktima putem koji je moguće dogovaranje usluge odvoza krupnog otpada i
informiranja o odvojenom prikupljanu otpada;

-

uspostavljen je sustav za prijavu nepropisno odloženog otpada na internet stranici
Općine Podgora.

Na području Općine Podgora ne postoji odlagalište otpada. Županijskim planom predviđen je
Centar za gospodarenje otpadom Lećevica putem kojeg će se zbrinjavati otpad.
4. ZAKLJUČAK
Općina Podgora ispunila je svoju zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom.
Ciljevi iz Plana se postepeno ostvaruju. Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog
sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Planom, zasnovano je na uključenosti i suradnji
mještana, gospodarskih subjekata, te jedinice lokalne samouprave i PODGORE ČISTOĆA
d.o.o..
Tijekom 2016. god. suradnja se može ocijeniti zadovoljavajućom.
Odvojenim sakupljanjem otpada smanjiti će se količine otpada kao i negativan utjecaj na
okoliš zbog čega je bitno nastaviti sa edukacijom stanovništva o važnosti odvojenog
prikupljanja otpada. Općina Podgora će i dalje raditi na realizaciji mjera definiranih u
Programu gospodarenja otpadom Općine Podgora.
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