
 

Dotace z ERDF                                          454.009 EUR  
 
 
Vedoucí partner: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce                                                    436.307 EUR  
 
Partner projektu: 
Technické služby Žacléř, spol. s r.o.                                                                                                                            17.702 EUR  

Projekt spočíval v uskutečnění společných akcí na snížení 

množství komunálního odpadu, který vzniká a skladuje, 

zejména biologicky odbouratelného (zelený odpad, 

potravinový, odpad s parků a biologický odpad oddělen 

od komunálního směsného odpadu). Dosud obě strany 

nevyřešily problém odpadového hospodářství 

v souvislosti se sběrem biologicky rozložitelných 

odpadů. Za tímto účelem byly v rámci projektu na polské 

straně postavené zařízení na kompostování, drenážní 

nádrže, vodovodní a kanalizační sítě a byly zakoupeny 

rotační kompostér, nákladná váha s kancelářským 

kontejnerem. Provedla se i  zdělávací a informační 

kampaň. Český partner si zakoupil sekačku pro zelené 

plochy a kontejnery na sběr a přepravu 

odpadů. Na základě podepsané smlouvy společnost 

Sanikom shromáždí biologicky rozložitelné odpady, 

zpracuje jej na vybudovaném zařízení a potom bude 

používat nebo skladovat množství odpadu, které se musí 

přesunout přes hranici. Realizace projektu přispěla 

k omezenému skladování směsného odpadu, zavedení 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED 

Biologické zpracování odpadů 

na polsko-českém pohraničí 



Společná realizace: realizace: 

V rámci projektu postavila polská strana 

odpadovou kompostovací desku a česká strana 

si koupila sekačku na zelené plochy a kontejnery 

na sběr biologického odpadu. Polská strana 

sebraný odpad zpracovává na desce a používá se 

pro obchodní účely nebo skladuje. Na obou 

stranách je odpad shromážděný selektivní 

i od obyvatel. Pro tento účel se uskutečnila 

společná vzdělávací kampaň (letáky, webové 

stránky, rozhovory ve školách, články v tisku). 

Společná příprava: 
 
Během přípravy projektu proběhly mnohé 
telefonické a e-mailové kontakty na různých 
úrovních. Setkání byly pracovní a často 
neoficiální povahy. Na setkáních byl definován 
problém na obou stranách, byl definován rozsah 
projektu, byl zřízen pracovní tým, byl vytvořen 
harmonogram projektu, byla vyhotovena 
smlouva na sběr a likvidaci odpadů, byly 
stanoveny ceny a technické podrobnosti, byl 
stanoven institucionální rámec pro spolupráci 
a byl stanoven postup pro získání povolení 
k přepravě odpadu. 

Společné financování: 

Celkové náklady polské strany představovaly 

více než 98% celkového rozpočtu 

projektu. Česká strana pokrývala výdaje 

spojené s realizací projektu na své straně 

hranici ve výši téměř 2% z celkového 

projektu. Polská strana zaplatila za všechny 

činnosti prováděné na své straně hranice 

a některé na české straně, t. j. tisk 

a předávání letáků pro českou stranu 

a uskutečnění vzdělávacího setkání 

pro 100 lidí v Žacléři. 

Společný personál: 

Tým zodpovědný za realizaci projektu tvořily 

vybraní zaměstnanci partnerů. Polská strana byla 

zodpovědná za smlouvu o  polufinancování, 

veřejné zakázky, provoz a vyúčtování investic, 

selektivní sběr na polské straně, přepravu 

z Žacléře, zpracování na kompostovací desce 

a propagaci. Český personál pracoval na získání 

povolení k přepravě odpadů, úkolech souvisejících 

s  držbou zelených ploch, naplňováním kontejnerů, 

vyúčtováním projektů a vývozními platbami. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  


