
 

 
Grupa robocza  

ds. ochrony środowiska  
i adaptacji do zmian klimatu na 

terenie Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego 

9 października 2020r. 



Cel grupy 

 koordynowanie prac związanych z wdrażaniem działań 

dotyczących realizacji i rozwoju inwestycji z dziedziny 

ochrony środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu 

poprzez współdziałanie na rzecz efektywnego 

wykorzystania środków unijnych w perspektywie 

finansowej  na lata 2021-2027 dla wszystkich gmin 

członkowskich należących do Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego 



Zadania grupy 

 Ustalenie i wdrożenie harmonogramu prac grupy roboczej. 

 Ustalenie wspólnych kierunków i przygotowanie spójnego planu działań 

dla zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony 

środowiska. 

 Zebranie informacji od wszystkich Członków Związku w zakresie 

posiadanych dokumentów  wyznaczającego kierunki transformacji na 

szczeblu lokalnym tj. planów gospodarki odpadami  i planów ochrony 

środowiska 



Kierunki 

 Działania na rzecz: 

ochrony środowiska w tym: 

gospodarka odpadami 

gospodarka wodno – ściekowa 

oraz  

adaptacji do zmian klimatu 



Prace nad perspektywą finansową 

2021 - 2027 

CELE POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021- 2027 

 CP 1 Bardziej inteligentna Europa   

 CP 2 Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa 

 CP 3 Lepiej połączona Europa 

 CP 4 Bardziej prospołeczna Europa 

 CP 5 Europa bliższa obywatelom 

 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji  

(Umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu) 



CP 2  

Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa 

 Energetyka 

 OZE 

 Zmiany klimatu 

 Gospodarka w obiegu zamkniętym 

 Środowisko 



CELE SZCZEGÓŁOWE PLANOWANE NA 

POZIOMIE REGIONALNYM WSTĘPNE ZAŁOŻENIA 

 CP2: Zielona niskoemisyjna Europa (oś II. Zielone Śląskie) 

» Zwiększenie efektywności energetycznej i udziału OZE (gminy, firmy, 

mieszkańcy) 

» Dostosowanie do zmian klimatu (błękitno-zielona infrastruktura) 

» Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodnej 

» Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym 

» Wzmocnienie bioróżnorodności, zielonej infrastruktury 

» Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej (tabor szynowy i punktowy, 

infrastruktura taboru publicznego, regionalne sieci rowerowe, ITS)  



KATEGORIE REGIONÓW 



POZIOMY DOFINANSOWANIA 
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Gospodarka odpadami komunalnymi 

w Subregionie Północnym  

Ilości odpadów [Mg] 

 

 Subregion Północny – 184 913,25 

Powiat Myszkowski – 20 745,52 

Powiat Kłobucki –24 309,35 

Powiat Częstochowski –139 858,39 

 

 

 

Opracowano na podstawie Sprawozdań jst z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2018 r   



Ilości wytworzonych odpadów [Mg] 

2360,93 

6774,123 

492,704 

1499,962 

126261,017 

3107,269 

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury[Mg]

15 01 02 – Odpady z tworzyw sztucznych[Mg] 

15 01 04 – Opakowania z metali[Mg] 

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe[Mg] 

20 03 01 – Niesegregowane(zmieszane) odpady 

komunalne[Mg] 

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe[Mg] 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Edyta Wrzosowska 

koordynator 

tel. 34 / 31519114 

edyta.wrzosowska@powiatmyszkowski.pl 


