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W Polsce co roku likwiduje się kilka-
naście tysięcy dzikich wysypisk śmieci. 
Tymczasem składowanie odpadów w 
bezpiecznych, przeznaczonych do tego 
miejscach pozwala na minimalizowa-
nie negatywnego wpływu na środowi-
sko oraz zdrowie ludzi i zwierząt.

Każdego dnia, gdzieś w Polsce, roz-
wiązuje się problem dzikich wysypisk 
śmieci, które mają szkodliwy wpływ na 
środowisko naturalne. Według danych 
GUS, w latach 2009-2018, zlikwidowa-
no ponad 124,8 tys. takich obiektów, co 
wiązało się z koniecznością zebrania i 
profesjonalnego zagospodarowania pra-
wie 660 tys. ton odpadów. Jak ostrzegają 
eksperci, dzikie wysypiska pełne są tru-
jących substancji, które na setki lat zabu-
rzają ekosystem. Niosą za sobą olbrzy-
mie zagrożenie dla wód gruntowych, 
gleb i powietrza, gdyż nie posiadają pro-
fesjonalnych zabezpieczeń izolacyjnych 
i nie są nadzorowane. Często dochodzi 
również do ich samozapłonu, co powo-
duje uwalnianie do powietrza trujących 
związków chemicznych. 

Wraz z plagą nielegalnych wysypisk 
dramatycznie spada liczba tych legal-
nych. Firmy, zajmujące się składowaniem 
odpadów, z roku na rok muszą spełniać 
coraz więcej wymogów formalno-praw-
nych. Zobligowane są do przestrzegania 
restrykcyjnych norm regulowanych pra-
wem krajowym i europejskim oraz pła-
cenia wysokich podatków. To powoduje 
spadek liczby legalnych składowisk i nie 
przyczynia się do rozwiązania problemu 
dzikich wysypisk.

Działające zgodnie z prawem skła-
dowisko ma wiele obowiązków. Po-
wstaje na podstawie skomplikowanych 
decyzji planistycznych wydawanych 
przez gminę. Musi spełniać m.in. nor-
my rozporządzenia w sprawie budowy i 
eksploatacji składowisk, minimalizując 
negatywny wpływ na środowisko. W 
ten sposób nie tylko zostają zabezpie-
czone wody gruntowe, powierzchniowe 
czy podziemne, ale także możliwe jest 
wykorzystywanie ujmowanego bioga-
zu do produkcji energii cieplnej bądź 
elektrycznej. To wszystko wpływa na 
wysokie koszty składowania odpadów, 
których nie ponoszą podmioty działa-
jące niezgodnie z prawem. Sytuacji nie 
ułatwia fakt, że nielegalne wysypiska 
nie są objęte jakimikolwiek regulacja-
mi. W dodatku sankcje karne za tego 
rodzaju nielegalną działalność są rela-
tywnie niskie - od 3 miesięcy do 5 lat 
pozbawienia wolności.

W warunkach legalnego składowania, 
groźne dla naszego zdrowia odpady są 
przekształcane fi zycznie, chemicznie, 
są unieszkodliwiane biologicznie bądź 
składowane w bezpieczny sposób. Wy-
korzystywane dziś technologie pozwalają 
na tak zrównoważone gospodarowanie 
śmieciami, że nawet odpady niebezpiecz-
ne podlegają recyklingowi. 

Tymczasem, ich nielegalne składo-
wanie generuje jedynie szkody, niesie 
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i 
zwierząt. Warto o tym pamiętać i nigdy 
nie wywozić żadnych odpadów w miej-
sca, gdzie jest to niedozwolone. 

red.
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61 nowych zielonych pracowni powstanie 
w szkołach województwa śląskiego dzięki 
dofi nansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. 

Fundusz rozstrzygnął siódmą edycję konkursu 
„Zielona Pracownia’2021”. Zarząd zdecydował 
o zwiększeniu puli dotacji, która wzrosła do po-
nad 2,3 mln zł. Konkurs skierowany był do orga-
nów prowadzących placówki oświatowe z terenu 
województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w 
konkursie „Zielona Pracownia_projekt’2021”.

- Zainteresowanie tymi konkursami jest cały 
czas bardzo duże. Poziom nasyłanych do nas 
projektów jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego 
uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegorocz-
ną pulę środków pierwotnie przeznaczonych na 

ten konkurs z 2 do ponad 2,3 mln zł – wyjaśnia 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach.

W tegorocznej siódmej edycji konkursu wpły-
nęły 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 
61 najlepszych projektów. W przeważającej 
większości odbiorcą konkursu okazały się szkoły 
podstawowe - 108 wniosków, a jedynie 25 wnio-
sków to licea i technika. Wśród nadesłanych 
wniosków 50 placówek zostało nagrodzonych fi -
nansowo we wcześniejszym konkursie „Zielona 
pracownia_projekt’2021”.

Przedmiotem konkursu było utworzenie 
projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, 
geografi cznych, geologicznych czy chemiczno-
-fi zycznych. 

red.
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Eko-dotacje dla 
częstochowian

Można już składać wnioski związane 
z przyznaniem dotacji na modernizację 
systemów grzewczych, montaż instala-
cji fotowoltaicznych oraz usunięcie ele-
mentów budowlanych zawierających 
azbest. Nabór ruszył 29 kwietnia.

Programy eko-dotacji zostały – na 
wniosek prezydenta miasta – przyjęte 
przez Radę Miasta. Celem zadania jest 
poprawa stanu środowiska i zmniejszenie 
uciążliwości wynikających z zanieczysz-
czenia powietrza i zmian klimatu.

Po zapoznaniu się z regulaminem, 
kompletne wnioski w wersji papierowej 
należy składać w punkcie kancelaryjnym 
Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. 
Waszyngtona 5 lub przesłać tradycyjną 
pocztą.

Wnioski związane z modernizacją 
systemów grzewczych oraz usuwaniem 
azbestu można składać do 31 maja, a 
wnioski o dotacje na montaż instalacji fo-
towoltaicznych należy złożyć do 14 maja 

(trzeba pamiętać, że przy wysyłce pocztą 
liczy się data wpływu wniosku do UM).

Wydział Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta prosi 
wszystkich zainteresowanych o szczegó-
łowe zapoznanie się z regulaminem przy-
znawania dotacji, aby uniknąć składania 
wniosków, które z przyczyn formalnych 
muszą zostać później odrzucone. 

Wnioski wraz z procedurami i regula-
minami przyznawania dotacji dostępne 
są na stronie internetowej urzędu miasta 
www.czestochowa.pl w zakładce: Mia-
sto/Środowisko/Dotacje.

Modernizacja systemów grzewczych:
http://www.czestochowa.pl/page

/7892,modernizacja-ogrzewania.html

Montaż instalacji fotowoltaicznych:
http://www.czestochowa.pl/page

/7896,montaZ-instalacji-fotowoltaicz-
nych.html

Usuwanie wyrobów budowlanych 
zawierających azbest:
http://www.czestochowa.pl/page

/7900,usuwanie-azbestu.html
red.
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Dzikie wysypiska to już plaga 

Zapałki - zapałki są odpadem zmiesza-
nym (pojemnik czarny), ale pudełko po 
nich jest już papierem (pojemnik niebieski).

Sierść, włosy lub paznokcie powinno 
się wyrzucać do pojemnika czarnego na 
odpady zmieszane. Nie powinno się ich 
spuszczać np. w wannie.

Olej - oleju nie powinno się wylewać 
do zlewu czy toalety, tylko zbierać do po-
jemnika, który później należy zanieść do 
specjalnego punktu – PSZOK.

Leki przeterminowane – nie należy 
ich wyrzucać do kosza na śmieci. Powin-
no się je zanieść do apteki bądź oddać 

do PSZOK lub MPSZOK. Puste pudeł-
ka kartonowe po lekach powinny trafi ć 
do niebieskiego pojemnika, puste blistry 
i listki do pojemnika czarnego (odpady 
zmieszane), słoiczki – do pojemnika zie-
lonego na szkło, a nakrętki metalowe lub 
plastikowe – do pojemnika żółtego.

Odpady budowlane - odpady betonu, 
gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 
gruz ceglany, odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
stanowią odpady budowlane, zatem nie 
wolno ich wyrzucać do pojemników na 
śmieci, a przekazywać do PSZOK-ów.

Kłopotliwe odpady
Gdzie wyrzucać?               cz. 3
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w szkołach województwa śląskiego dzięki 
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nym (pojemnik czarny), ale pudełko po 
nich jest już papierem (pojemnik niebieski).

Sierść, włosy lub paznokcie powinno 
się wyrzucać do pojemnika czarnego na 

ka kartonowe po lekach powinny trafi ć 
do niebieskiego pojemnika, puste blistry 
i listki do pojemnika czarnego (odpady 
zmieszane), słoiczki – do pojemnika zie-

do PSZOK lub MPSZOK. Puste pudeł-
ka kartonowe po lekach powinny trafi ć 
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nym (pojemnik czarny), ale pudełko po 
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