
Burmistrz Łomianek,
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 76863 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 27 stycznia 2020 roku

BRM.0003.6.2020

Pan
Janusz Skonieczny
Radny RadyMiejskiej
w Łomiankach

W odpowiedzi na interpelację z dnia 11 stycznia 2020 r. (wpływ do Urzędu
Miejskiego w dniu 13 stycznia 2020 r.) informuję co następuje:

1. Status realizacji kompostowni obsługującej Łomianki - w chwili obecnej trwa

weryfikacja przygotowanego—opracowania—specjalistycznego—„Studium

wykonywalności dotyczące zagospodarowania osadówściekowych oraz odpadów

zielonych o kodzie 20 02 01”. Analizy zawarte w tym dokumencie pozwolą na
podjęcie dalszych działań w zakresierealizacji kompostowni.

2. Status budowy wagi przeznaczonej do ważenia odpadów odbieranych przez firmy
obsługujące odbiór odpadów — budowa wagina terenie GPSZOK realizowanajest
na podstawie umowy z roku 2019. W dniu 24.01.2020 r. zostało odebrane
pozwolenie na budowę wagi najazdowej, po jego uprawomocnieniu nastąpi
rozpoczęcie prac w terenie. Przewidywanie zakończenie prac to koniec lutego br.
Wagata będzie służyć do pomiaru ilości odpadów odbieranych od mieszkańców

przez firmy realizujące umowy z Gminą (ZWiK, BYŚ) oraz ilości odpadów
przyjmowanych na GPSZOKod mieszkańców.

3. Status przedsięwzięcia zmierzającego do utworzenia RIPOK obsługującego
Łomianki — decyzja o realizacji tego zadania zostanie podjęta, po otrzymaniu
wniosków końcowych uzyskanych z analiz zawartych w opracowaniu
specjalistycznym wymienionym w pkt 1. Na chwilę obecną Zarząd Gminy
przeprowadził szereg rozmów na ten temat z gminami ościennymii oczekuje od
nich zgłoszenia akcesudo takich działań wspólnych.
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4. Status projektu zbierania danych statystycznych, w tym liczenia worków
odbieranychz posesji — planowane jest wprowadzenie od 1 lipca br. indywidualnie
dla każdej posesji systemu kodowego do umieszczania na workach i pojemnikach
służących do odbioru odpadów komunalnych. Termin wprowadzenia związanyjest
z nowymi umowami na odbiór odpadów od mieszkańców. Każda z posesji będzie
miała swój indywidualny numer, zgodnyz danymi w bazie deklaracji. Na podstawie
tego numeru będzie można badać zarównoilość wytwarzanych odpadów,jak i też
osiąganie poziomów odzysków odpadów.

5. Lista innych działań podjętych w celu obniżenia kosztów systemu, a co za tym
idzie obniżenia opłat za odbiór odpadów — wgrudniu2019r. przyjęcie uchwały
o wprowadzeniu w budynkach wielorodzinnych systemu naliczania opłat w oparciu
o faktyczne zużycie wody, jako praktycznego sprawdzenia tego systemu naliczania
opłat. Planuje się wprowadzenie takiego samegosystemunaliczania opłat woparciu
o faktyczne zużycie wody także w budynkach jednorodzinnych, czyli objęcie nim
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calej Gminy.


