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promocja ochrony środowiska

Otwarto oczyszczalnię w Bytkowie

EKOFAKTY
– Jesień 2015

Gmina Rokietnica ma kolejny powód do zadowolenia. Mechaniczno-biologiczna
instalacja w 70 proc. została sfinansowana przez UE, a sam obiekt należy
do najnowocześniejszych w Polsce.
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iologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Bytkowie powstała w 1995 roku. Wówczas
jej przepustowość wynosiła
400 metrów sześciennych na
dobę. Po pięciu latach rozbudowano ją o kolejny bioblok,
dzięki czemu można było
przyjmować już dwukrotne
więcej ścieków na dobę.
Stopniowe modernizacje
obiektu nie zaspakajały jednak
potrzeb dynamicznie rozwijającej się gminy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba jej
mieszkańców wzrosła dwukrotnie, a stara oczyszczalnia
nie spełniała m.in. norm usuwania azotu i fosforu, jakie nakładane są przez dyrektywy
unijne oraz polskie prawo. Budowa nowego obiektu była
więc koniecznością. Dziś maksymalna przepustowość ścieków wynosi 3400 metrów sześciennych na dobę.
W grudniu 2013 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Projekt

Dziś maksymalna przepustowość ścieków wynosi 3400 metrów sześciennych na dobę.

Oczyszczalnia ścieków w Bytkowie należy do najnowocześniejszych w Polsce.

został sfinansowany z Funduszu Spójności UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt
wykonania inwestycji wyniósł
ponad 16,5 mln zł.
Oczyszczalnia, której budową interesowali się samorządowcy i mieszkańcy, została
oficjalnie uruchomiona 28
sierpnia. Uroczystość połą-

Wśród gości biorących udział
w wydarzeniu (posłów, samorządowców, m.in. starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego) była również prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Hanna Grunt, która wraz z wojewodą Piotrem Florkiem, wójtem
Bartoszem Derechem i prezesem PUK Bogdanem Małeckim
uruchomiła oczyszczalnię.

czono z konferencją naukową
dotyczącą pozyskania funduszy europejskich na rzecz
ochrony środowiska, ponieważ to właśnie poprawa stanu
i jakości otoczenia jest priorytetem spółki. Wykłady wygłosili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przypomnijmy także, że PUK
zorganizował w lipcu drzwi otwarte dla mieszkańców, a w połowie
sierpnia przygotował piknik ekologiczny „Wielkie Filtrowanie” dla
rodzin. Podstawowym celem
spółki jest jednak skanalizowanie
wszystkich miejscowości w gminie, a w ostatnim czasie udało się
to w części miejscowości CereŻS
kwica oraz Mrowino.

Pojawił się nowy numer wydawanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwartalnika EKOFAKTY.
W numerze m.in.: rozmowa
z Januszem Ostapiukiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, o gospodarce odpadowej dwa lata po
nowelizacji ustawy. Ponadto
publikujemy informacje o POSUM – wobec dobiegającej
końca realizacji projektu związanego z wykonaniem instalacji wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych.
I wreszcie artykuł o tym,
jak WFOŚiGW w Poznaniu
wspomaga zwalczanie barszczu Sosnowskiego.
Najnowszy numer EKOFAKTÓW dostępny jest na stronie
internetowej funduszu: www.
MJ
wfosgw.poznan.pl.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile obchodziło 8 września XV-lecie
swojego istnienia.
Uroczystości, z udziałem
m.in. marszałka Marka Woźniaka, odbyły się w siedzibie
Fundacji Gębiczyn w Gębiczynie. Do stowarzyszenia należy
18 gmin oraz powiat pilski,
a jego działania obejmują województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz zachodniopomorskie.
Celem SGiPN jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integracja wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju regionu
nadnoteckiego.
Jedną z ważniejszych inicjatyw stowarzyszenia jest projekt
kluczowy pn. „Ochrona wód
zlewni rzeki Noteć”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Łączna wartość umów

3 września w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu
odbyły się obchody Święta Inspekcji Transportu Drogowego,
podczas którego oficjalnie
przekazano dwa radiowozy inspekcyjne wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do
wczesnego wykrywania zagrożeń środowiskowych.
Zakup został zrealizowany
w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie
techniczne WITD w Poznaniu
poprzez zakup dwóch specjalistycznych samochodów do
wczesnego wykrywania i eliminowania zagrożeń środowiskowych” otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko
796 tys. zł.
W uroczystości przekazania
sprzętu wzięli udział m.in. wicewojewoda Dorota Kinal, pre-

Wiceprzewodniczący rady nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu
Krzysztof Nosal oraz prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu
Hanna Grunt podczas jubileuszowej uroczystości.
w ramach tego przedsięwzięcia
wyniosła ponad 79 mln zł,
w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 43 mln zł.
W ramach proekologicznej in-

westycji wybudowano około
140 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostało około 12
tysięcy mieszkańców. AML
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Nowe samochody dla inspektorów
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Jubileusz nadnoteckiego stowarzyszenia

Goście mogli obejrzeć nowe, najnowocześniejsze w Polsce
radiowozy inspekcyjne.
zes zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Hanna Grunt, a także

Sławomir Nastał, wielkopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego wraz z Sylwią
Konieczną, zastępcą WITD. MJ

