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Więcej informacji 
o tematyce ekologicznej 
na www.chorzowianin.pl 
w dziale „EkoChorzów”

W trakcie spotkania minister 
Henryk Kowalczyk przypo-
mniał, że gospodarka odpada-
mi powinna być oparta przede 
wszystkim na realizacji hierar-
chii sposobów postępowania 
z  odpadami. Jak zaznaczył, 
najpierw należy zapobiegać ich 
powstawaniu, a te już wytwo-
rzone ponownie wykorzysty-
wać lub poddać recyklingowi.
Minister środowiska zwrócił 

również uwagę na znaczenie 
właściwej organizacji przez 
gminy selektywnego zbierania 
odpadów „u źródła”, w tym 
stworzenie łatwo dostępnej in-
frastruktury dla selektywnego 
zbierania różnych frakcji od-
padów.
Odpady są potencjalnym zaso-
bem. Dzięki ich prawidłowej 
segregacji zyskamy dobrej ja-
kości surowiec, który może zo-

stać ponownie wykorzystany 
lub poddany recyklingowi. Ma 
to istotne znaczenie m.in. ze 
względu na konieczność osią-
gnięcia przez Polskę wymaga-
nych poziomów recyklingu – 
podkreślił minister Kowalczyk.
Z kolei wiceminister Sławomir 
Mazurek przypomniał, że aby 
poprawić efektywność segre-
gacji odpadów wprowadzo-
ne zostały, jednolite dla całej 
Polski, standardy selektywnej 
zbiórki odpadów. Odpady są 
obecnie dzielone na cztery 
frakcje: szkło, papier, metale 
i tworzywa sztuczne, w tym 
opakowania wielomateriałowe, 
oraz odpady ulegające biode-
gradacji.
Gminy poprzez nadzór nad 
prawidłowością selektywne-
go zbierania odpadów komu-
nalnych oraz podejmowanie 
działań edukacyjnych dla 
mieszkańców, mogą realnie 
oddziaływać na jakość selek-
tywnie zebranych odpadów, co 
z  kolei może korzystnie wpły-

nąć na ich cenę rynkową – za-
znaczył wiceminister Mazurek.
Wiceminister wspomniał tak-
że, że w projekcie nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach założo-
no m.in. możliwość zwolnienia 
z części opłaty właścicieli nie-
ruchomości, którzy zagospoda-
rowują bioodpady we własnym 
zakresie w przydomowych 
kompostownikach.
Selektywne zbieranie bioodpa-
dów przyczynia się do poprawy 
jakości surowców wtórnych 
i  zwiększenia ich przydatności 
do recyklingu, a tym samym 

przekłada się na zwiększe-
nie uzyskiwanych poziomów 
w tym zakresie – dodał.
W wyniku przetwarzania se-
lektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów 
powstaje kompost (w kom-
postowniach) oraz poferment 
i  biogaz wykorzystywany 
w celach energetycznych (w in-
stalacjach do fermentacji).
W dyskusji wzięli udział także: 
Piotr Szewczyk, przewodniczą-
cy Rady Regionalnych Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (Rada RIPOK), 
Tomasz Uciński, prezes Krajo-

wej Izby Gospodarki Odpadami 
(KIGO), Krzysztof Kawczyń-
ski, przewodniczący Komitetu 
Ochrony Środowiska Krajowej 
Izby Gospodarczej Krajowa 
Izba Gospodarcza (KIG), Leszek 
Świętalski, sekretarz generalny 
Związku Gmin Wiejskich RP 
i Andrzej Porawski, dyrektor 
biura Związku Miast Polskich 
(ZMP).
Organizatorem debaty było Mi-
nisterstwo Środowiska i Prze-
gląd Komunalny.

Źródło: www.gov.pl/web/srodowisko.

Na spotkaniu, które odbyło 
się 28 marca w Sali Sejmu Ślą-
skiego, zaprezentowano ofertę 
skierowaną do szerokiej grupy 
zainteresowanej tematem reali-
zacji zadań proekologicznych 
na terenie województwa ślą-
skiego. Przybyłych na konferen-
cję gości, w tym przedstawicieli 
samorządów terytorialnych, 
reprezentantów spółdzielni 
mieszkaniowych i przedsiębior-
ców przywitał Jan Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowi-
cach. Uroczystego otwarcia 
dokonał gospodarz wojewódz-
twa śląskiego, marszałek Jakub 

Chełstowski. Apelował do ze-
branych o lepszą wymianę in-
formacji i zdecydowanie więcej 
inicjatywy. Za przykład podał 
projekty związane z odnawial-
nymi źródłami energii, na któ-
re przewidziano aż 75 mln zł. 
Tymczasem na razie samorządy 
wnioskowały o 840 tys. zł. 
Z kolei Jarosław Wieczorek, wo-
jewoda śląski, zwrócił uwagę, by 
konstruowana lista przyszłych 
działań WFOŚiGW w    jak naj-
większym stopniu była konsul-
towana nie tylko z samorządow-
cami i przedsiębiorcami, ale też 
z samymi mieszkańcami. 

Spotkanie było okazją do dys-
kusji na temat dotychczas funk-
cjonujących i proponowanych 
zapisów „Listy przedsięwzięć 
priorytetowych… na 2020 rok” 
w zakresie m.in. gospodarowa-
nia zasobami wodnymi, gospo-
darowania odpadami, ochrony 
atmosfery, ochrony różnorod-
ności biologicznej i funkcji eko-
systemów, edukacji ekologicz-
nej i profilaktyki zdrowotnej.
Podczas indywidualnych kon-
sultacji z ekspertami Woje-
wódzkiego Funduszu uczestni-
cy spotkania mieli możliwość 
uzyskania szczegółowych 

informacji na temat dofinan-
sowania realizacji projektów 
oraz złożenia propozycji przed-

sięwzięć do dofinansowania, 
w ramach poszczególnych kie-
runków działalności Funduszu.

Źródło: www.slaskie.pl,
www wfosigw.katowice.pl

Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
była głównym tematem debaty z udziałem ministra środowiska Henryka 
Kowalczyka, wiceministra Sławomira Mazurka i przedstawicieli branży 

gospodarki odpadami. Spotkanie odbyło się 28 marca w Ministerstwie 
Środowiska.

Co zrobić z górą śmieci?

Za nami konferencja pt.: „Konsultacje listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2020 r.”.

Ekologiczne priorytety regionu
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