Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

O śmieciach w ogrodzie
W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie dyskutowano na temat gospodarki odpadami w naszym regionie.

„Działania
informacyjnoedukacyjne
dotyczące
gospodarki
odpadami
w gminach” to
tytuł konferencji,
która odbyła
się pod koniec
czerwca
w Śląskim Ogrodzie
Botanicznym
w Mikołowie.
Gospodarzem
imprezy był
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Katowicach.
Na Konferencję
zaproszeni zostali
przedstawiciele
gmin, które
wypełniły
internetową
ankietę na temat
skuteczności
działań
informacyjnoedukacyjnych
podejmowanych
w ramach
wdrażania nowych
rozwiązań w
gospodarce
odpadami
komunalnymi,
przygotowaną
przez Fundusz
na początku
bieżącego roku.

- Minął ponad rok od wdrożenia ustawy. Fundusz, który wcześniej wspierał kampanie informacyjne przeprowadził badania i diagnozę
potrzeb informacyjnych dla społeczności lokalnych. Z jednej strony wydaje się, że to działa lub prawie dobrze działa, ale jednocześnie widzimy, że są luki i mieszkańcom brakuje informacji. Żeby takie informacje
kierować skutecznie, musimy wiedzieć, jakie są potrzeby. W większości wynikają one jednak z konieczności przełamywania stereotypów

czy przyzwyczajeń - stwierdziła prezes WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz, która otworzyła konferencję.
Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z celami strategicznymi
planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego oraz działalnością
kontrolną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, które wynikają z przepisów
„ustawy śmieciowej”. Prezentację
przygotowali Bogdan Pasko z Urzędu Marszałkowskiego oraz Bogusława Plewnia z WIOŚ. Prelegenci przypomnieli, że kontroli na terenie województwa śląskiego podlega:
l 167 gmin (w IV regionach)
l 8 instalacji mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów
(MBP),
l 30 sortowni
l 30 kompostowni
l 28 składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, do przyjmowania odpadów komunalnych
l 7 instalacji paliw alternatywnych.
Wspomniano także o głównych
nieprawidłowościach, które zaobserwowano zarówno w gminach, jak
i w firmach, które prowadzą zbiórkę odpadów. Podkreślono, że są one
na bieżąco usuwane. Ponadto przypomniano o wytycznych ustawy „śmieciowej”, która nakłada na gminy obowiązek sukcesywnego zwiększania masy
odpadów do recyklingu - w 2020r. powinny osiągnąć poziom 50 procent.

Ponadto
przypomniano o CeLACH

dów jak najbliżej miejsca ich powstawania;
l osiągnięcie celów w zakresie ograniczenia ilości odpadów organicznych kierowanych do składowania, wymaga dalszego rozwoju
metod biologicznych i mechaniczno-biologicznych oraz wprowa-

Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
Funduszu, przedstawiła wyniki przeprowadzonej ankiety dla gmin i wynikające z niej wnioski dotyczące konieczności i sposobów dalszych działań informacyjno-edukacyjnych dla
mieszkańców województwa śląskiego
w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Najczęściej gminy kolportowały materiały informacyjne, organizowały spotkania, eventy oraz publikowały informacje w prasie, ale nadal jest potrzeba dotarcia do mieszkańców w zakresie dzikich wysypisk
śmieci oraz segregowania odpadów.

Kolejny konkurs w 2014

Podsumowując omówienie planu
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego prelegenci z WIOŚ
stwierdzili, że:
l osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania nie będzie możliwe bez rozwoju selektywnej zbiórki odpa-

dzenia termicznego przekształcania odpadów, jako elementu kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
Ponadto dla osiągnięcia określonych celów w gospodarce odpadami komunalnymi wymagana jest dalsza edukacja ekologiczna promująca
zapobieganie powstawaniu odpadów
oraz właściwe postępowanie z nimi,
w tym ich selektywne zbieranie.
Natomiast Ewa Cofała - Kierownik
Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji

W ubiegłym roku, Fundusz po raz
pierwszy ogłosił dedykowany dla gmin
konkurs na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami.
Złożono 28 wniosków indywidualnych
i 1 zbiorowy. Działania dofinansowane
przez WFOŚiGW w Katowicach przeprowadzono na terenie 28 gmin oraz
GZM. Udzielono dotacji na kwotę 336
459 zł. W tym roku konkurs będzie
kontynuowany. Podczas konferencji
w Mikołowie zainaugurowana została
II edycja Konkursu na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami na terenie gmin. Celem tegorocznej edycji
konkursu, skierowanego do gmin, ich
związków i stowarzyszeń z terenu województwa śląskiego, jest wyłonienie
i dofinansowanie zadań, których reali-

zacja nauczy mieszkańców jak najskuteczniejszego i najefektywniejszego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Działania prowadzone przez gminy
w ramach kampanii powinny mieć
na celu m.in.:
l przedstawienie korzyści dla środowiska płynących z przyjęcia nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami,
l ukazanie zalet związanych z prowadzeniem selektywnej zbiórki
odpadów oraz ich segregacji,
l wzrost świadomości mieszkańców
w zakresie zasad zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej gminy.
Szczegółowe warunki dofinansowania zostały przestawione na stronie Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl. Wnioski będą przyjmowane
w terminie do 31.07.2014r.
Przypomnijmy, że WFOŚiGW w Katowicach wspiera działania edukacyjno-informacyjne dotyczące gospodarki odpadami już od wielu lat. W 2010
roku przeprowadził konkurs na roczną
kampanię edukacyjną dla dorosłych
mieszkańców woj. śląskiego, której celem było przekazanie wiedzy na temat
świadomego gospodarowania odpadami. Efektem konkursu była kampania
„Życie po śmieciach”, w ramach której
stworzono między innymi interaktywną mapę dzikich wysypisk w naszym
województwie, kilkadziesiąt z nich
udało się zlikwidować.

