
77% Polaków

Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, w 2017 roku

powstał program pilotażowy pn. Gospodarka o obiegu

zamkniętym w gminie, finansowany ze środków

Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej. Pilotaż realizowany jest do 2020 roku i biorą w

nim udział trzy gminy: Łukowica (woj. małopolskie),

Tuczno (woj. zachodniopomorskie) i Wieluń (woj. łódzkie).

Resortem koordynującym wdrażanie idei GOZ w Polsce jest

Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W dniu 10 września 2019 r.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Mapy

drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu

zamkniętym".

Żródło: https://www.gov.pl/web/klimat/goz

tylko tylu z nas segreguje śmieci

PILOTAŻ PROGRAMU
GOSPODARKI O
OBIEGU
ZAMKNIĘTYM

51% Polaków
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Elementy GOZ możliwe do wdrożenia na

poziomie gminy:

punkt

selektywnej

zbiórki odpadów

budowa

kompostowni

rozbudowa linii

segregacji odpadów

komunalnych

założenie farmy

fotowoltaicznej

odwiert geotermalnybudowa

biogazowni

Chcemy dotrzeć do różnych grup

odbiorców stosując rożne formy przekazu i

komunikacji dostosowane do każdej z nich.

Bo wiadomo, że innego rodzaju komunikaty

sprawdzą się w przypadku gospodyń

wiejskich, a inny przekaz należy adresować

do przedsiębiorców, a jeszcze inny do

dzieci. Te grupy są mocno

wyselekcjonowane i do każdej będziemy

się starać dotrzeć osobno.

Burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa

poprawnie segreguje kartony po

płynnej żywności do żółtego

pojemnika

wymiana

oświetlenia na

energooszczędne

elektrociepłownia na

biomasę

Chociaż widać poprawę, badanie społeczne przeprowadzane

cyklicznie przez Fundację ProKarton od 2013 r. sprawdzające

wiedzę Polaków na temat zasad selektywnej zbiórki oraz

kartonów do płynnej żywności, pokazało, że ciągle potrzebna jest

edukacja w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami..

Wskazuje to jednoznacznie, że do powodzenia programów

transformacji w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym przede

wszystkim potrzebna jest edukacja społeczeństwa.
 
Żródło: https://portalkomunalny.pl/badanie-ponad-3-4-osob-segreguje-odpady-
opakowaniowe-426278/
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http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/
https://www.gov.pl/web/rozwoj

