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OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt polegał na przeprowadzeniu wspólnych działań 
na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych i składowanych 
odpadów komunalnych, w szczególności biodegradowal-
nych (odpady zielone, żywieniowe, z parków, a także odpa-
dy bio wydzielone z komunalnych odpadów zmieszanych). 
Dotychczas obie strony nie rozwiązały problemu gospodar-
ki odpadami związanej ze zbiórką odpadów biodegrado-
walnych. 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 biu-
rowym. Przeprowadzona została także kampania edukacyj-
no-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, przetwa-
rzał je na wybudowanej instalacji, a następnie wykorzysty-
wał lub składował ilość odpadów, które trzeba przemieścić 
przez granicę. Realizacja projektu przyczyniła się do ogra-
niczonego składowania odpadów zmieszanych, wprowa-
dzenia zbiórki selektywnej, podniesienia świadomości eko-
logicznej i  zmniejszenia ilości dzikich wysypisk w cennym 
przyrodniczo obszarze polsko-czeskiego pogranicza.

Stan: lipiec 2010 r.

	 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

Biologiczne unieszkodliwianie odpadów 
na polsko-czeskim pograniczu
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Wspólne finansowanie:
Łączne koszty strony polskiej wyniosły ponad 98% budżetu całkowitego pro-jektu. Strona czeska pokryła wydatki związane z realizacją projektu po swo-jej stronie granicy w wysokości niemal 2% całkowitego projektu. Strona pol-ska zapłaciła za wszystkie działania realizowane po swojej stronie granicy i  niektóre po stronie czeskiej, tzn. wy-druk i  przekazanie ulotek dla  strony czeskiej oraz przeprowadzenie spotka-nia edukacyjnego dla 100 osób w Žac-léřu.

Wspólny personel:

Zespół odpowiedzialny za realizację projek-

tu tworzyli wybrani pracownicy partnerów. 

Strona polska odpowiedzialna była za umo-

wę o dofinansowanie, zamówienia publiczne, 

prowadzenie i  rozliczenie inwestycji, selek-

tywną zbiórkę po stronie polskiej, transporty 

z Žacléřa, przetwarzanie na płycie komposto-

wej oraz promocję. Personel czeski pracował 

przy uzyskaniu pozwolenia na przemieszcza-

nie odpadów, zadaniach związanych z  utrzy-

maniem terenów zielonych, napełnianiem 

kontenerów, rozliczaniem projektu oraz płat-

nościami za wywóz.

Wspólna realizacja:
W  ramach projektu strona polska wy-
budowała płytę do kompostowania 
odpadów, a  strona czeska zakupiła ko-
siarkę do  terenów zielonych i  kontenery 
do zbierania odpadów bio. Strona polska 
odbierane odpady przetwarza na płycie 
i  wykorzystuje do celów gospodarczych 
lub składuje. Po obu stronach odpady 
są  zbierane selektywnie także od miesz-
kańców. W  tym celu przeprowadzono 
wspólną kampanię edukacyjną (ulotki, 
strony www, pogadanki w szkołach, arty-
kuły prasowe).

Wspólne przygotowanie:

Podczas przygotowania projektu podjęto 
wiele kontaktów telefonicznych oraz mailo-
wych na różnych szczeblach. Spotkania miały 
charakter roboczy i często nieoficjalny. Pod-
czas spotkań zdefiniowano problem po obu 
stronach, ustalono zakres projektu, powoła-
no zespół roboczy, ustalono harmonogram 
projektu, opracowano umowę dotyczącą od-
bioru i unieszkodliwiania odpadów, ustalono 
cenę i szczegóły techniczne, określono ramy 
instytucjonalne współpracy oraz rozpoznano 
procedurę uzyskania pozwolenia na prze-
mieszczanie odpadów.
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