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WFOŚiGW
Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

NABÓR WNIOSKÓW

na dofinansowanie usuwania azbestu
W F O Ś i GW w K a t o w i cach ogłasza nabór wniosków
na dofinansowanie zadań przy
udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających
azbest” związanych z realizacją gminnych programów
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest. Termin składania wniosków do
15.04.2020 r. Wnioski, które

wpłyną po tym terminie nie
będą rozpatrywane. Termin
zakończenia zadań: 30.09.2020
r. Wnioski rozpatrywane będą
w trybie ciągłym w oparciu
o dokumenty: Regulamin dofinansowania zadań przy udziale
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych
programów usuwania azbe-

stu i wyrobów zawierających
azbest i naboru wniosków oraz
„Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem
azbestu realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego”. Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie WFOŚiGW Katowice. Kontakt z Zespołem Gospodarki
Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 241, 32 60
32 283, 32 60 32 341.
WFOŚiGW w Katowicach

Wszedł w życie obowiązek
selektywnej zbiórki odpadów kuchennych
1 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych) - informuje Urząd Miasta. Bioodpady
dzielimy na bioodpady zielone
i bioodpady kuchenne. Dotychczasowy system w Raciborzu zakładał segregacje bioodpadów
zielonych, przeznaczonych do
kompostowania w raciborskiej
instalacji. Pozostałe bioodpady
były wrzucane do pojemnika
na odpady zmieszane. Nowe-

lizacja przepisów zobowiązuje
nas do wydzielenia ze strumienia zmieszanych odpadów całej
frakcji bioodpadów. Zbiórka nowej frakcji odpadów ulegających
biodegradacji będzie realizowana w dwojaki sposób zależny od
rodzaju zabudowy: 1. W zabudowie jednorodzinnej zbieramy
odpady w brązowych workach
dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Na start każda nieruchomość
otrzyma dwa worki. Bezpłat-

Zagospodarowanie
we własnym
zakresie

MIASTO

nie przysługuje do 4 worków na
bioodpady kuchenne w miesiącu. Odpady odbierane będą raz
na dwa tygodnie. 2. W zabudowie wielorodzinnej należy zorganizować odrębne miejsce do
gromadzenia odpadów kuchennych – możemy przechowywać
je w specjalnych pojemnikach,
wiaderkach lub w workach. Zarządca nieruchomości wyposaży
punkt odbioru odpadów (altankę śmietnikową) w dodatkowy
kontener do gromadzenia bio-

Racibórz

UWAGA!
ZMIANY W RACIBORSKIM
SYSTEMIE ODBIORU I SEGREGACJI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Trawa liście, drobne gałęzie jak również fusy po kawie i herbacie, obierki itd.
to wspaniały materiał do samodzielnej produkcji kompostu, który możesz
wykorzystać do użyźnienia gleby w swoim ogrodzie. Zagospodarowanie
odpadów we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku czyli
u źródła ich powstania jest sposobem zagospodarowania usytuowanym
wyżej w hierarchii postępowania z odpadami niż przekazywanie innym
podmiotom do utylizacji.

Kuźnia Raciborska będzie eko

RUSZA BUDOWA NITKI GAZOWEJ

23 grudnia 2019 r. w kuźniańskim Urzędzie Miejskim podpisano umowę, na mocy której
gazyfikacja weszła w fazę realizacji. Wszystko po to, by skutecznie walczyć o lepszą jakość
powietrza. Gazociąg o długości ponad 22 km pobiegnie od
strony Raciborza przez Zawadę Książęcą, Turze i Budziska.
Poza zakładami pracy, dostęp
do gazu zyska około 6,5 tysiąca

osób. W styczniu ruszy podpisywanie umów w sprawie przyłączy. Wartość inwestycji opiewa
na 6,5 mln zł. Wszyscy odbiorcy
realnie z gazu będą korzystać
już w kwietniu 2021 r. W pierwszej kolejności - z uwagi na zaplanowany remont dróg powiatowych w miejscowościach Turze i Budziska, realizowanych
w ramach dofinansowania ze
środków Funduszu Dróg Sa-

Szpital czeka na zielone światło

z wojewódzkiego funduszu
Chodzi o 5 mln zł preferencyjnej pożyczki jako wkład własny do wartego około 22 mln zł
projektu kompleksowej termomodernizacji szpitala. Pozostałe pieniądze mają pochodzi
z dotacji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O pożyczkę za-

bezpieczoną na swoim mieniu
szpital ubiega się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach. Dyrekcja jest przekonana,
że zapadnie pozytywna decyzja,
co otworzy drogę do realizacji
kosztownej inwestycji. Ma objąć
docieplenie ścian i stropodachu

odpadów kuchennych oznaczony kolorem brązowym. Odpady
odbierane będą dwa razy w tygodniu. Zachęcamy wszystkich
do kompostowanie bioodpadów
we własnym zakresie. Kompost

taki bardzo dobrze użyźnia glebę,
a mniejsza ilość oddanych śmieci
wpływa na obniżenie kosztów gospodarki odpadami i późniejsze
opłaty. Aktualny harmonogram
odbioru odpadów, najważniejsze

BIOODPADY

 Odpadki warzywne
i owocowe (obierki,
skórki, zgniłe
owoce, spady itp.)

 Fusy z kawy
i herbaty wraz
z filtrami
papierowymi

Od maja do października jeden raz w tygodniu,
tj. w każdą środę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
kompostownia jest czynna do godziny 1900

 Resztki żywności
z wyłączeniem
kości i resztek
mięsa

 Skorupki jajek

 Liście (w tym porażone
chorobami, grzybami,
bakteriami, wirusami lub
szkodnikami)

 Stare pieczywo

 Gałęzie drzew i krzewów

 Łupinki orzechów

 Zwiędłe kwiaty również
doniczkowe wraz z ziemią

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.raciborz.pl
zakładka: Dla mieszkancow  Odpady komunalne

BIOODPADY
OD POCZĄTKU 2020 R. W RACIBORZU ROZPOCZYNAMY
ZBIÓRKĘ BIOODPADÓW KUCHENNYCH!

informacje o systemie, zasadach
i opłatach można znaleźć na stronie: www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Odpady_komunalne.
Urząd Miasta Racibórz

 Trawa

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ
organizujemy w mieszkaniach odrębne
miejsce do gromadzenia odpadów
kuchennych – możemy przechowywać je
w specjalnych pojemnikach, wiaderkach
lub w workach. Zarządca nieruchomości
wyposaży punkt odbioru odpadów
(altankę śmietnikową) w dodatkowy
kontener do gromadzenia bioodpadów
kuchennych oznaczony kolorem brązowym. Odpady odbierane będą dwa razy
w tygodniu.

Obie frakcje bioodpadów należy przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady
zgodnie z harmonogramem.
Zasady tej zbiórki można znaleźć na stronie internetowej urzędu. Aktualny harmonogram
odbioru odpadów, najważniejsze informacje o systemie, zasadach i opłatach można znaleźć
na stronie: www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Odpady_komunalne

BIOODPADY
ZIELONE
WRZUCAMY:

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 700-1445
w soboty: 700-1245

Podczas środowego popołudniowego dyżuru w godzinach 1500-1900
realizowana jest wyłącznie obsługa osób fizycznych indywidualnie
dostarczających odpady roślinne na kompostownię.

(waw)

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
zbieramy
odpady
w
brązowych
workach dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Na start
każda nieruchomość otrzyma dwa
worki, a w przypadku większego
zapotrzebowania fakt należy zgłosić
firmie świadczącej usługę wywozu
odpadów. Bezpłatnie przysługuje do
4 worków na bioodpady kuchenne
w miesiącu. Odpady odbierane będą
raz na dwa tygodnie.

W uproszczeniu bioodpady dzielimy na bioodpady
zielone i bioodpady kuchenne. Dotychczasowy
system w Raciborzu zakładał segregację bioodpadów zielonych przeznaczonych do kompostowania
w raciborskiej instalacji, natomiast pozostałe
bioodpady były wrzucane do pojemnika na odpady
zmieszane.

BIOODPADY
KUCHENNE
WRZUCAMY:

(blisko 6,8 tys. m kw.), wymianę 164 okien, drzwi, instalacji
ciepłej wody oraz centralnego
ogrzewania, a także oświetlenia,
montaż pomp ciepła i instalacji
fotowoltaicznej. Oszczędności
na energii mają w ciągu 13 lat
dać zwrot zainwestowanego kapitału. Zakończenie zaplanowano na 2022 rok. Realizacja ma
nastąpić z udziałem inwestora
zastępczego.

Zbiórka nowej frakcji odpadów ulegających biodegradacji będzie realizowana w dwojaki sposób zależny od rodzaju zabudowy.

To odpady ulegające biodegradacji z ogrodów
i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw
domowych,
gastronomii,
placówek
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów
przetwórstwa spożywczego.

Jak segregować:

ul. Rybnicka 125 | tel. 32 4184074

Red., UM Kuźnia Raciborska

Zasady

Nowelizacja przepisów prawnych zobowiązuje do wydzielenia
ze strumienia zmieszanych odpadów całej frakcji bioodpadów.

Odpady zielone można również dostarczyć
we własnym zakresie do kompostowni:

morządowych w 2019 - będą
realizowane prace związane
z układaniem gazociągu przebiegającego przez te sołectwa,
aby uniknąć konieczności rozbierania nowo wyremontowanych nawierzchni asfaltowych.
Przetarg na wykonanie gazociągu wygrała raciborska firma
Instal-Tech.

ODPADY ZMIESZANE
NIE WRZUCAMY
DO BIOODPADÓW:
 Zielone części
warzyw liściastych

 Kości i resztki
mięsa

 Zabrudzony
i tłusty papier

 Trociny, wióry i inne
ścinki drewna, kora

 Odchody i odpady
z kuwet zwierząt
domowych

 Niedopałki
papierosów

 Chwasty
 Słoma i siano

 Odpady
higieniczne, waciki
i pampersy

 Worki
z odkurzacza

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub
elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

