REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUMBARDA
Općinski načelnik
Na temelju članka 20. stavka 1. točka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne
novine“ br. 94/13) i članka 47. Statuta Općine Lumbarda(„Službeni glasnik Općine Lumbarda br. 3/13
i 2/16), Općinski načelnik Općine Lumbarda podnosi Općinskom vijeću Općine Lumbarda
IZVJEŠĆE
o provođenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Lumbarda za 2016. godinu
1.UVOD

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Lumbarda donijelo je Općinsko vijeće Općine
Lumbarda u prosincu 2012. godine ( Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Lumbarda „Službeni glasnik“ 5/12 ), a u skladu je s važećim Zakonom o otpadu
(„Narodne novine“ 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09). Izmjene i dopune Plana
gospodarenja otpadom Općine Lumbarda Općinsko vijeće Općine Lumbarda donijelo je u
lipnju 2015. godine (Službeni glasnik Općine Lumbarda broj 05/15.),
Zakon o održivom gospodarenju otpadom stavlja jedinicama lokalne samouprave na teret brojne
obveze sa jasno definiranim rokovima njihove provedbe. Radi se o projektima za realizaciju kojih je
potrebno izdvojiti značajna sredstva.
2. OPĆINA LUMBARDA - OPĆI PODACI
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Lumbarda ima 1213 stanovnika,
odnosno 413 domaćinstva, raspoređenih na 11 zaseoka. Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja
komunalnog otpada osigurana je za sva naselja na području Općine.
3. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i pravnim
osobama na području Općine Lumbarda vrši tvrtka KTD Mindel d.o.o. trgovačko poduzeće pri Općini
Lumbarda koji organizirano sakuplja i odvozi otpad na deponij Kokojevica.
Sa područja Općine Lumbarda u 2016.god na deponij Kokojevica odložilo se 1080 tona otpada, a
ukupno 3897. Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se svakodnevno iz
manjih kontejneri, dok se otpad iz velikih kontejnera vozi po potrebi (sa groblja, vikendaških dijelova
pojedinih naselja itd.) i po pozivu.
Odvoz glomaznog i elektro otpada iz domaćinstava provodi se putem individualnih poziva ovlaštenim
sakupljačima po potrebi na način da građani iznesu glomazni i elektro otpad ispred kuće te se prema
posebnom rasporedu otpad odvozi kamionima.
4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG
ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Općinsko vijeće Općine Lumbarda na 27. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine je
donijelo Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi
na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi obvezatnog
korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada na području Općine Lumbarda.
Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad iz kućanstava i otpad koji je po
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim
djelatnostima.
Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina,
te glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu.
Općina Lumbarda u suradnji sa KTD Mindel d.o.o. dogovorno je u 2016 godini izvršilo nabavku
kanti za odvojeno prikupljanje otpada i biorazgradivog otpada u svrhu smanjenja količine otpada koje
se odlaže na postojeći deponij.
5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG
OTPADA

Na području Općine Lumbarda otpad se odlaže na deponiju „ Kokojevica „. Č.z. 2635/92K.o.
Lumbarda Vlasnik odlagališta je Općina Lumbarda, a upravljanje odlagalištem je povjereno
tvrtki KTD Mindel d.o.o. (tvrtka koja je u 100% vlasništvu Općine Lumbarda). Odlagalište je
u postupku sanacije, a tijek sanacije je bio slijedeći: Sanacija je započeta 2009. godine u
suradnji sa Gradom Korčulom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon
što su nastali problemi sa izvođačem radova tvrtkom ''Obšivač'' iz Metkovića i sa kojom
vodimo spor na Trgovačkom sudu u Dubrovniku, radovi su prekinuti. Krajem 2013. godine
sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom potpisan je ugovor za korištenje č.
z. 2635/92 u naravi deponij. Ishođena je Potvrda glavnog projekta sanacije i zatvaranja
deponija komunalnog otpada Kokojevica i Općina Lumbarda se uknjižila na istu.
Napravljena je izmjena troškovnika sanacije i zatvaranja deponija sa tvrtkom IPZ Uniprojekt
TERRA d.o.o. iz Zagreba, te je ista poslana Fondu za zaštitu okoliša na odobrenje. Nastavak
sanacije deponija nastavlja se početkom ožujka 2016 godine. Odabran je izvođač radova sa
kojim je potpisan Ugovor. Ova faza sanacije deponija je završena u 2016 godini.
Kako ne bi došlo do štetnog utjecaja na okoliš, tijekom rada odlagališta provode se DDD
mjera dva puta godišnje.
Nakon sanacije i zatvaranja deponija pristupit će se mjerenjima prema studiji o zaštiti okoliša
za podzemne
i procjedne vode i mjerenje sastava odlagališnog plina.
KTD Mindel d.o.o. putem Ministarstva zaštite okoliša u sklopu sanacije deponija je nabavio
mosnu vagu putem koje se vodi evidencija o količini dovezenog otpada. Program evidentira
svako vozilo prema njegovoj registarskoj oznaci i svaki otpad prema ključnom broju, tako da
se zna točna količina pojedine vrste otpada (izraženo u kilogramima ili tonama). Točno
određivanje sastava komunalnog otpada planirano je za ovu godinu.
U planu je također i nabavka zaštitne ograde i kontejnera u službi radnika na deponiju prilikom
obavljanja radne obveze.
Za deponij „ Kokojevica „ postavljen je i instaliran video nadzor u svrhu sprječavanja bacanja
komunalnog otpada izvan deponija.
6. SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA
Sustav selektivnog sakupljanja otpada bit će organiziran putem “zelenih otoka” gdje se izdvajaju
papir, karton, tetrapak, plastika i staklo. Reciklažno dvorište gdje se mogu odložiti pojedine opasne
komponente izdvojene iz komunalnog otpada, metalni otpad, gume, glomazni otpad predviđen je
privremeno na deponiju Kokojevica do zatvaranja istog a potom u gospodarskoj zoni Humac –
Pudarica. Korisni otpad dalje se predaje ovlaštenim sakupljačima putem pretovarne stanice uz
odgovarajuću dokumentaciju.
U 2015. godini na jednoj lokaciji (igralište) postavljene su kante - kontejneri za odvojeno prikupljanje
otpada „ zeleni otoci „,. Vodeći računa o prostranstvu mjesta tako da svi stanovnici budu u mogućnosti

kvalitetno reciklirati otpad proizveden u kućanstvima u 2016 godini planirano je postavljanje „zelenih
otoka“ na još 2 lokacije.
Selektivnom prikupljanju otpada uvelike će doprinijeti spomenuto reciklažno dvorište. Plan je
izgradnju, opremanje reciklažnog dvorišta kao i nabavku kanti za odvojeno prikupljanje otpada
financirati većim dijelom namjenskim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
U 2016 godini završena je faza sanacije deponija Kokojevica uz sufinanciranje grada Korčule i Fonda
za zaštitu okoliša te se temeljem ugovora sanacija nastavlja krajem 2017 godine nakon što se prihvate
određene količine komunalnog otpada na deponij.
7. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
OTPADA
Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih
dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju se
odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.
Na području Općine Lumbarda nisu zapažena znatnija divlja odlagališta komunalnog otpada koja bi
predstavljala štetan utjecaj na okoliš, osim nekih lokacija na kojima se odlagao građevinski otpad bez
kontrole tj. video nadzora.
U 2016 godini na predjelu Krmača 8000 – 10.000 m3 građevinskog otpada Općina Lumbarda putem
KTD Mindel d.o.o. je pretvorila u inertni materijal koji je poslužio za sanaciju deponija „
Kokojevica „ za što je potpisan Ugovor sa DUUDI-om i dobivena je suglasnost nadležnih institucija
RH.
8. AKTIVNOSTI SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA I OTPADOM
ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA
Općina Lumbarda putem službe komunalnog redarstva Jedinstvenog upravnog odjela, putem pismenih
obavijesti provodi edukaciju mještana o štetnosti bacanja otpada u okoliš upravo u svrhu zaštite
prirode, mora i voda.
U sklopu akcije „Zalena čistka“ Udruga mladih „ Lumpar „ svaku godinu provode akciju čišćenja
prirode od starih automobila i ostalog glomaznog otpada, a sa ostalim udrugama općine i uz suradnju
Turističke zajednice Općine Lumbarda provodi se čišćenje plaža, obala i podmorja. Sa sličnim
akcijama planira se nastaviti i u budućnosti.
Općina Lumbarda i dalje treba ustrajati na ciljanoj edukaciji i razvijanju svijesti mještana da isti ne
stvaraju otpad koji će završiti na nekim možebitnim novim divljim odlagalištima, već da se prema
stvorenom otpadu ponašaju odgovorno u cilju sprečavanja nastajanja zagađenosti i štetnog utjecaja po
prirodu i zdravlje čovjeka.
Klasa: 023-01/17-01/1
Ur.broj: 2138/06-02-17-1
Lumbarda, 25. siječnja 2017.
Načelnik Općine Lumbarda:
Igor Kršinić,dipl.ing.

