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Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami
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Nasz nowy projekt to pomys? wspomagaj?cy dzia?ania edukacyjne samorz?dów w gospodarce odpadami.
Prawid?owe sortowanie odpadów jest uznawane za g?ówny czynnik warunkuj?cy osi?gni?cie przez gminy coraz
wy?szych poziomów recyklingu. Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegó?owego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od lipca 2017 ujednolica kolorystyk? i
oznakowanie worków do selektywnego zbierania odpadów. Pojemnikom daje czas przej?ciowy na zmian? barw.
Dla cz??ci gmin wprowadza nowe obowi?zki. Zawiera jednak wiele odst?pstw i przesuni?? terminów wdro?enia,
które warto rozpatrze? lokalnie, aby zapobiec dezinformacji, która pojawi?a si? w ogólnopolskich mediach
natychmiast po opublikowaniu rozporz?dzenia.

G?ównym przes?aniem projektu jest g?oszenie idei zapobiegania powstawaniu odpadów. Kluczowym elementem
realizuj?cym to przes?anie b?dzie organizowana przez Studentów Ko?a Naukowego Zarz?dzania zbiórka
u?ywanych klocków (plastikowe i drewniane) Wi?cej o zbiórce i towarzysz?cej jej konkursie
http://sknz.pl/374-lokalne-ekologiczne-gospodarowanie-odpadami [2]. Klocki zbierane b?d? m.in. na terenie
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w siedzibie partnerów projektu oraz w wielu innych miejscach, których
adresy b?d? zape?nia?y profil projektu https://www.facebook.com/LokalneEGO/?fref=ts [3]. Zbiórka trwa do
30.06.2017. Dla szcz??liwego darczy?cy ufundowano nagrod?. Ze zgromadzonej puli klocków studenci zbuduj?
model z?o?a surowców, który b?d? eksploatowa? wraz z uczniami podkrakowskich szkó? przez a? 200 h
lekcyjnych.

Ponadto w projekcie zaplanowano kampani? informacyjn? do mieszka?ców 5 gmin województwa ma?opolskiego.
Efektem projektu b?d? mieszka?cy rozumiej?cy dzia?ania swojego samorz?du i stosuj?cy si? do rozwi?za?
obowi?zuj?cych lokalnie ze ?wiadomo?ci? odmienno?ci w innych gminach (efekt 5 letniego czasu na dostosowanie,
oraz trwa?o?ci umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów).

Ju? wkrótce losowanie zwyci?zcy tabletu spo?ród osób które w ramach akcji "klocki na stó?, nie jeste? dzieckiem"
przekaza?y nam klocki umo?liwiaj?ce wzbogacenie oferty edukacyjnej warsztatów. Je?li nie zd??y?e? do 30
czerwca, mo?esz przekaza? niepotrzebne klocki na adres stowarzyszenia: ul. Krakowskie Przedmie?cie 116,
32-087 Zielonki lub zg?osi? ch?? przekazania w inny sposób informuj?c nas poprzez e-mail zielonki@zielonki.pl
[4].
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Realizujemy zadanie finansowane ze ?rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie [9].
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