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Ideą Projektu jest zwiększenie aktywności środowisk odpowiedzialnych za gospodarkę 

odpadami na terenie polskich gmin w zakresie realizacji zobowiązań określonych w 

przepisach oraz programach krajowych i dyrektywach unijnych, w tym szczególnie w KPGO 

oraz planach gospodarki odpadami na poziomie województw. 

Tło Projektu 

 nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

 gminach, 

 nowe uregulowania prawne w zakresie instrumentów legislacyjnych, 
reglamentacyjnych, ekonomicznych, kontrolnych i sankcyjnych, 

 gro nowych obowiązków związanych z przejmowaniem odpadów, ich dystrybucją i 
sprawozdawczością, 

 poszerzony katalog zadań gmin, w tym dotyczący recyklingu i ponownego użycia 
odpadów, 

 
Cel Projektu  

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy. Realizowany będzie na terenie wybranych 12, województw 
w kraju, tj. na terenie województw : śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, 
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. 
 

Bezpośrednią grupą odbiorców Projektu są urzędnicy administracji samorządowej 
poszczególnych szczebli, celowych związków gmin a także przedstawiciele organów 
samorządów lokalnych na terenie kraju (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, zarządy 
województw) oraz społeczność lokalna, w tym m.in. grupy opiniotwórcze (dziennikarze, 
radni), nauczyciele, młodzież 

Bezpośrednimi odbiorcami Projektu są również wiodące w kraju zakłady zagospodarowania 
odpadów (ZZO), na bazie których zostanie utworzonych 12 lokalnych ośrodków szkoleniowo-
edukacyjnych tzw. Lokalnych Laboratoriów Środowiskowych (LLŚ) tworzących Krajową 
Sieć. Ośrodki te zostaną wyposażone w materiały, środki, kompetencje i umiejętności 



umożliwiające kontynuację działalności edukacyjnej w przyszłości wykorzystując efekt 
kaskadowy. Działalność tę na terenie poszczególnych LLŚ, jako kontynuację Projektu 
prowadzić będą przeszkoleni w ramach niego Koordynatorzy Regionalni i Partnerzy Lokalni 
we współpracy z Partnerami Regionalnymi. Odbiorcami pośrednimi Projektu jest również 
społeczność lokalna, w tym szczególnie grupy opiniotwórcze (dziennikarze, radni) jak 
również nauczyciele i młodzież 

 

W ramach Projektu zorganizowana zostanie Krajowa Sieć Lokalnych Laboratoriów 

Środowiskowych (KS LLŚ), oparta na Lokalnych Laboratoriach Środowiskowych (LLŚ) 

utworzonych na bazie 12 wiodących w  poszczególnych województwach Zakładów 

Zagospodarowania Odpadów -  w korespondencji z  przeprowadzonym  w systemie 

kaskadowym programem szkoleniowym. 

 

Partnerem Regionalnym Projektu  w województwie podlaskim jest 

Związek Komunalny Biebrza   

Partnerem Lokalnym Projektu jest BIOM Sp. z o.o. 

 


