OCHRONA ŚRODOWISKA

Biologiczne unieszkodliwianie odpadów
na polsko-czeskim pograniczu

http://ekosudety.eu/pl/

Wartość dofinansowania z EFRR  . . . . . . .  454.009 EUR
w tym:

Partner wiodący:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce . . . . . . . . . . . . . 436.307 EUR
Partner projektu:
Technické služby Žacléř, spol. s r.o. (Techniczne Służby Žacléř Sp. z o.o.)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.702 EUR

Projekt polegał na przeprowadzeniu wspólnych działań
na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych i składowanych
odpadów komunalnych, w szczególności biodegradowalnych (odpady zielone, żywieniowe, z parków, a także odpady bio wydzielone z komunalnych odpadów zmieszanych).
Dotychczas obie strony nie rozwiązały problemu gospodarki odpadami związanej ze zbiórką odpadów biodegradowalnych. W tym celu w ramach projektu po stronie polskiej
wybudowano plac kompostowania, zbiorniki na odcieki,
sieci wodne i kanalizacyjne oraz zakupiono przerzucarkę
do kompostu, wagę samochodową wraz z kontenerem biurowym. Przeprowadzona została także kampania edukacyjno-informacyjna. Partner czeski zakupił kosiarkę do terenów
zielonych oraz kontenery do zbiórki i transportu odpadów.
Na podstawie podpisanej umowy Sanikom będzie odbierał
zebrane w ten sposób odpady biodegradowalne, przetwarzał je na wybudowanej instalacji, a następnie wykorzystywał lub składował ilość odpadów, które trzeba przemieścić
przez granicę. Realizacja projektu przyczyniła się do ograniczonego składowania odpadów zmieszanych, wprowadzenia zbiórki selektywnej, podniesienia świadomości ekologicznej i zmniejszenia ilości dzikich wysypisk w cennym
przyrodniczo obszarze polsko-czeskiego pogranicza.
Stan: lipiec 2010 r.
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Wspólne przygotowanie:
Podczas przygotowania projektu podjęto
wiele kontaktów telefonicznych oraz mailowych na różnych szczeblach. Spotkania miały
charakter roboczy i często nieoficjalny. Podczas spotkań zdefiniowano problem po obu
stronach, ustalono zakres projektu, powołano zespół roboczy, ustalono harmonogram
projektu, opracowano umowę dotyczącą odbioru i unieszkodliwiania odpadów, ustalono
cenę i szczegóły techniczne, określono ramy
instytucjonalne współpracy oraz rozpoznano
procedurę uzyskania pozwolenia na przemieszczanie odpadów.
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