Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13.) i članka 43. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 3/13.), Općinski načelnik Općine Virje podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Virje za razdoblje od 2008. do 2015. godine
za 2016. godinu
I.
Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje od 2008.
do 2015. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćena je provedba utvrđenih obveza i
učinkovitost poduzetih mjera u 2016. godini vezanih uz Plan gospodarenja otpadom Općine
Virje za razdoblje od 2008. do 2015. godine (u daljnjem tekstu: Plan).
II.
Plan je donesen 22. listopada 2008. godine i objavljen je u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/08, a izrađen je u suradnji s „Dvocut-ecro“ Zagreb.
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III.
Tijekom 2016. godine Plan je proveden kako slijedi:
za cijelo područje Općine Virje (u daljnjem tekstu: Općina) organiziran je odvoz otpada
kojeg skuplja i odvozi „Prizma VV“ Mali Otok 20, Legrad, odnosno od 16.9.2016.
Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. koja je preuzela sva prava i obveze tvrtke Prizma
VV d.o.o.,
sakupljeno je 470,42 tone miješanog komunalnog otpada,
cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada određena je po domaćinstvu i po broju
članova,
otpad se odlaže na odlagalištu otpada „Hatačanova“ u Virju do njegova zatvaranja koje je
uslijedilo 14.6.2016 kojim je upravljao koncesionar „Prizma VV“, nakon zatvaranja
koncesionar otpad odlaže na odlagalištu Komunalni servisi Jasenovac i Piškornica,
nakon što je Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. preuzelo tvrtku Prizma VV d.o.o.
sav otpad se odlaže na odlagalište Piškornica,
glomazni otpad odvozi koncesionar jedanput godišnje ili prema potrebi,
omogućeno je odvojeno odlaganje papira, kartona, stakla, baterija, tekstila, PVC i PET
ambalaže i krupnog glomaznog otpada,
odvojenim prikupljanjem papira i kartona prikupljeno je 9,387 t,
odvojenim sakupljanjem plastike prikupljeno je 4,04 t,
izrađen je Plan sanacije „Hatačanove“ sa kojim je upoznat Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
dana 23.11.2012. dana je Izjava Općinskog načelnika u ime Općine Virje o suglasnosti da
Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost preuzme pripremu projekta sanacije i samu
sanaciju odlagališta preko fondova EU na temelju potpisanog Sporazuma između Fonda
Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije u rujnu
2012. o ulaganju Fonda u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom
Sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na
području 4 županije,
inspekcijski nadzor proveden je na odlagalištu „Hatačanova“ 5.05.2016. o čemu je
sačinjen Zapisnik od strane inspektorice MUP-a PU Koprivničko-križevačke, Službe
zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorata unutarnjih poslova,
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na zatvorenom odlagalištu postavljen je videonadzor radi sprječavanja neovlaštenog
pristupa.
IV.
Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Virje na usvajanje.
V.
Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
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