Tytuł operacji: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości
Chorzele”
Beneficjent: Gmina Chorzele
Cele projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi
w Gminie Chorzele poprzez zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych
selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. Celem
ogólnym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie mazowieckim
poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele.
Poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki odpadami poprawi się jakość środowiska
naturalnego. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma na celu stworzenie
odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Chorzele, do osiągnięcia wymaganych prawem
poziomów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz umożliwienia osiągnięcia właściwych
poziomów efektów ekologicznych, w postaci odpowiedniego zagospodarowania odpadów.
Planowane efekty:
Realizacja przedsięwzięcia zapewni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi,
zwiększenie poziom recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszy się
masa odpadów kierowanych do składowania,
poprawę efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
gminy Chorzele i województwa mazowieckiego,
wpłynie na osiągnięcie trwałości środowiska naturalnego poprzez realizację europejskiej
polityki w dziedzinie gospodarki odpadami,
zwiększenie udziału odzyskiwanych odpadów, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości odpadów
kierowanych na składowiska,
poprawę jakości środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez racjonalne
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele,
zwiększenie liczby osób objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
wzrost atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej regionu,
poprawa jakości życia mieszkańców,
zwiększenie perspektywy rozwojowej Gminy,
utworzenie tzw. Zielonego miejsca pracy.

Efekty rzeczowe:
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
1. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Chorzele.
Punkt będzie składał się z następujących obiektów:
•

kontenerowego budynku administracyjno-socjalnego,

•
•
•
•
•

wiaty, pod którą zostaną zlokalizowane kontenery i pojemniki na takie odpady, jak: baterie,
akumulatory, lampy fluorescencyjne itp.,
placu manewrowego z kostki brukowej, na którego wydzielonej części usytuowane będą
kontenery do magazynowania odpadów komunalnych,
ogrodzenia terenu inwestycji wraz z brama wjazdową,
zieleni izolacyjnej,
przyłącza do sieci zewnętrznych.

Całkowita wartość projektu: 561 128,46 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 410 077,71 zł

