Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, br. 94/13 i 73/17), i članka 47. Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 3/18) općinski načelnik Općine Bukovlje podnosi Općinskom vijeću
Općine Bukovlje:
IZVJEŠĆE
o gospodarenju otpadom Općine Bukovlje za 2017. godinu
1. Uvod
- Općina Bukovlje smještena je u centralnom dijelu Brodsko-posavske županije i spada u
manje teritorijalne jedinice površine 31,51 km2 i ima 3108 stalno naseljenih stanovnika.
Općina Bukovlje sjeveroistočna je prigradska Općina sjedišta Brodsko-posavske županije,
Grada Slavonskog Broda, a u svom sastavu ima pet naselja: Bukovlje, Vranovce, Šušnjevce,
Ježevik i Korduševce
- Koncesiju za sakupljanje i odvoz otpada na području općine Bukovlje ima tvrtka „Jakob
Becker d.o.o.“ iz Gornje Vrbe, a prijem vrši „Odlagalište d.o.o.“ Nova Gradiška.
2. Gospodarenje otpadom Općine Bukovlje
1. Položaj i karakteristike područja Općine Bukovlje;
1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine Bukovlje, te položaj u odnosu na
susjedne općine, ukupna površina i geografske karakteristike,
1.2. Klima – klimatske karakteristika,
1.3. Promet – prometna infrastruktura,
1.4. Broj stanovnika i gustoća naseljenosti
2. Postojeće stanje gospodarenja komunalnim otpadom;
3. Mjere gospodarenja otpadom
3.1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
3.2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
3.3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
3.4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
3.5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.
4. Praćenje izvršenja poduzetih mjera predviđenih Planom gospodarenja otpadom
3. Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Bukovlje,
uključujući ostvarivanje ciljeva
Organiziranim skupljanjem i odvozom otpada obuhvaćena su sva naselja općine
Bukovlje, čime su obuhvaćene sve fizičke i pravne osobe.
Koncesiju za sakupljanje i odvoz otpada na području općine Bukovlje ima tvrtka „Jakob
Becker d.o.o.“ iz Gornje Vrbe, a prijem vrši „Odlagalište d.o.o.“ Nova Gradiška i „Čistoća
d.o.o“ Županja.
Otpad se skuplja u 120 litarske kante kod fizičkih osoba, a kod pravnih osoba u kontejnere.
Glomazni otpad odvozi se dvaput godišnje (u proljeće i jesen) na način da domaćinstva iznesu
glomazni otpad ispred kuće.
Na području općine Bukovlje nema izgrađeno reciklažno dvorište, kao niti kompostanu,
pretovarne stanice, posebne lokacije za prihvat građevinskog otpada, kao niti rashladne
kontejnere za prikupljanje otpada životinjskog podrijetla.

U 2017. godini općina Bukovlje je provodila mjere odvojenog skupljanja otpada, posebne
vreće za odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada ( papir i, PET ambalaža)-odvajanje
na kućnom pragu.
Cilj Općine Bukovlje je osigurati reciklažno dvorište i odvojeno sakupljanje otpada. izraditi
novi Plan gospodarenja komunalnim otpadom općine Bukovlje za razdoblje od šest godina.
4. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada,
odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva na području Općine
Bukovlje
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5. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te
status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom
5.1. Na području Općine Bukovlje nema odlagališta otpada.
5.2. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju
Na području Općine Bukovlje nema divljih odlagališta otpada niti je u 2017. godini bilo
sanacije divljih odlagališta.
6. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada
U cilju nam je transparentno i pravilno gospodarenje otpadom te ostvarivanje optimalnih
rješenja usmjerenih ka sprečavanju i smanjenju otpada kao i maksimalno očuvanje
čovjekovog, životinjskog i biljnog okoliša, a u skladu propisanih odredaba, pod strategijom
i programima zaštite okoliša. U tom smislu općina Bukovlje će poduzeti sljedeće mjere
zbrinjavanja otpada:
-

razraditi mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada

-

razraditi mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
sastaviti popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta
utvrditi redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog
okoliša
definirati izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu gore navedenih mjera

7. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te
mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog
(glomaznog) otpada
Miješani
komunalni
otpad
Ambalaže od
papira
i
kartona
Staklena
ambalaža
Ambalaža od
plastike

559,22 t
6,58 t
0,72 t
4,48 t

Tijekom 2017. godine stanovništo Općine Bukovlje je aktivno sudjelovalo u razdvajanju
otpada na način da su sudjelovali u tzv. „odvajanju na kućnom pragu“ odnosno da su u vreće
predviđene za papir i plastiku izvdojili gore navedenu količinu otpada, što je pokazatelj da
nije došlo do povećanja u odnosu na 2016. godinu. Odvoz glomaznog otpada vršen je dva
puta i to na proljeće i u jesen te je prikupljena količina glomaznog otpada u 2017. godini
iznosila 11,20 t.
Općina Bukovlje do izgradnje reciklažnog dvorišta koristi reciklažno dvorište koncesionara
tvrtke „Jakob Becker“ d.o.o. iz Gornje Vrbe koje je u neposrednoj blizini Općine Bukovlje.
8. Zaključak
Općina Bukovlje će tijekom 2018. godine provoditi izobrazno-informativne aktivnostima,
kako bi kod stanovnika podigla razinu ekološke svijeti te će na taj način najučinkovitije
doprinijeti ostvarenju osnovnog cilja, a to je smanjenje količine otpada na području općine.
Izraditi će novi Plan gospodarenja komunalnim otpadom općine Bukovlje za razdoblje od
šest godina.
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