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MZGK Bolesławiec zakończył budowę instalacji do przetwarzania
odpadów wielkogabarytowych w ZUOK Trzebień
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Trzebieniu wzbogacił się o nową instalację. W ramach
projektu unijnego pn.: „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami
komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Trzebieniu” wykonana została instalacja
do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wybudowano boksy magazynowe na odpady,
zakupiono rozdrabniacz do odpadów, ładowarkę teleskopową i pojazd specjalistyczny z systemem hakowym wraz
Prezes MZGK
z kontenerami. Realizacja Projektu rozpoczęła się podBolesławiec
pisaniem umowy pomiędzy marszałkiem województwa
Władysław Bakalarz dolnośląskiego Cezarym Przybylskim i prezesem MZGK
Władysławem Bakalarzem i trwała od dnia 30.03.2018 r.
do 15.11.2018 r. W trakcie realizacji Projektu ogłoszono 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i wybrano Wykonawców na przeprowadzenie robót budowlanych i na dostawę pojazdów, maszyn i urządzeń - mówi dyrektor MZGK ds. Rozwoju i
Eksploatacji Jarosław Kowalski.
Nowo powstała instalacja pozwoli rozdrabniać na bieżąco dostarczone przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. Staszica
6 w Bolesławcu, odpady wielkogabarytowe, tj. meble, kanapy, tapczany i inne, wraz z
odzyskiem na separatorze części metalowych. Wybudowana instalacja wpłynie korzystnie na ochronę środowiska naturalnego i wydłużenie eksploatacji kwatery składowej.
Pozwoli również obniżyć koszt transportu odpadów do recyklera w celu ich ponownego
wykorzystania. Całkowita wartość Projektu wyniosła 3 718 924,98 zł, z czego łączna
wartość wydatków kwalifikowanych 2 493 516,24 zł i wartość dofinansowania 1 969
877,83 zł. To już trzeci projekt z dofinansowaniem unijnym, który spółka realizuje w
ostatnich kilku latach - mówi prezes MZGK Władysław Bakalarz.
MZGK Bolesławiec od wielu lat prowadzi politykę proinwestycyjną, która podnosi
poziom świadczonych dla mieszkańców usług. Wielokrotnie pozyskiwane środki
unijne pozwoliły na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych,
jak również dokonanie zakupu nowoczesnego sprzętu i urządzeń - mówi prezydent
miasta Bolesławiec Piotr Roman.
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Inwestycja jest wykonywana w ramach projektu „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”. Projekt nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
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