Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BRCKOVLJANI ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE
Nositelj izrade izvješća: Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani
Dugo Selo, 03.09.2018. godine
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s
javnošću

Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdoblje od
2017.-2022. godine

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta /
provedbu savjetovanja

Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani
Usklađivanje sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za razdoblje 2017.-2022. godina („Narodne novine“ broj 03/17)
Razlog za donošenje Plana gospodarenja otpadom proizlazi iz
obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17), a koji je usklađen s
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od
2017. do 2022. godine.
- Programsko polazište za izradu Plana gospodarenja otpadom
Općine Brckovljani su pravno-zakonodavni okviri Republike Hrvatske i
EU, međunarodni ugovori, državni strateški dokumenti gospodarenja
otpadom, državni planski dokument gospodarenja otpadom),
prostorno-planska dokumentacija (državna, županijska, lokalna),
pravni akti lokalne samouprave.
Plan gospodarenja otpadom sadržava sljedeće: 1. analizu, te ocjenu
stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne
samouprave, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje
ciljeva,

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime
žele postići uz sažetak ključnih pitanja

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno
sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada
te ostvarivanju ciljeva, 3. podatke o postojećim i planiranim
građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu
sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja
nastanka otpada, uključujući izobrazno informativne aktivnosti i akcije
prikupljanja otpada, 6. opće mjere za gospodarenje otpadom,
opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada, 8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira,
metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za
provedbu mjera gospodarenja otpadom,
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.
- Cilj donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Brckovljani je
dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na
cjelokupnom području u skladu s relevantnim zakonskim i
podzakonskim odredbama, s općim ciljevima u gospodarenju

otpadom, i to dodatnog smanjenja ukupne količine proizvedenog
komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i odvojenog
prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz komunalnog otpada,
odnosno smanjenje količine otpada za konačno odlaganje uz
poseban naglasak na edukaciju stanovništva i unaprjeđenje nadzora
nad sustavom gospodarenja otpadom.
http://www.brckovljani.hr/dokumenti_13.asp?n=7
Objava dokumenata za savjetovanje

Razdoblje provedbe savjetovanja

Obavijest u dnevnom tisku- 24 sata

30.07.2018.-31.08.2018. godine

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti
savjetovanja s javnošću

-

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i
prijedloga s obrazloženjem razloga za
neprihvaćanje

Nema zaprimljenih mišljenja i prijedloga.

Ostali oblici savjetovanja s javnošću
Troškovi provedenog savjetovanja

2.340,00 kuna, objava obavijesti u 24 sata
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