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Gmina Komprachcice 

realizuje  

projekt partnerski pn. „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o 

obiegu zamkniętym”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Działanie 5.2 

Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

Tytuł Projektu  Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym 

Nr Umowy  RPOP- 05.02.00.16-0002/20  

Wartość Projektu  

Ogółem:  1 899 053,26zł 

w tym środki z : 

EFRR  –   1 505 501,07zł  

Gmina Komprachcice ogółem:  125 000,00zł 

                                            EFRR:  99 937,50zł 

Cel Projektu  

Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami, jest 
zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie. Realizacji celu 
głównego służy wyznaczenie celów szczegółowych: • zmniejszenie 
ilości powstających odpadów, • zwiększenie poziomu recyklingu i 
odzysku poprzez odpowiednie narzędzia kampanii promocyjnych, • 
zaniechanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, • zwiększenie 
stopnia odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych, • 
zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości 
efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami. 
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia zakładanych poziomów 
recyklingu i odzysku odpadów. Dzięki prowadzeniu kampanii 
informacyjno-edukacyjnych możliwe będzie uporządkowanie 
gospodarki odpadami, a co za tym idzie poprawa środowiska 
naturalnego. Dobre praktyki ze strony mieszkańców wpłyną także na 
niższe opłaty związane z odpowiednią segregacją i przetworzeniem 
odpadów. 

Realizacja 

Projektu   

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie jednej kompleksowej 
kampanii informacyjno – edukacyjnej związanej z gospodarką 
odpadami dla mieszkańców Opola, Gminy Turawa, Gminy 
Komprachcice oraz całego regionu. Działania projektu nakierowane 
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będą na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz 
prawidłowej ich segregacji i recyclingu .  Zakres Gminy Komprachcice: 
• Promocja zbierania plastikowych nakrętek; • Konkursy dotyczące 
gospodarki odpadami; • Ekoakcja  - piknik w plenerze. 
 

Wnioskodawcą projektu jest Miasto Opole. Partnerami 
przedsięwzięcia są Gmina Turawa i Gmina Komprachcice. W realizację 
projektu włączone będzie również Miejskie Centrum Wspomagania 
Edukacji w Opolu jako operator części działań.  
 

Koordynator 

projektu  

Miasto Opole: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi   

Urząd Miasta Opola 

Rynek – Ratusz 

45-015 Opole 

Centrala: 77 45 11 800 

 

Gmina Komprachcice: Regina Jurek, Joanna Słodkowska-Mędrecka 

Urząd Gminy w Komprachcicach 

tel. 077 4031710 

kontakt: ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice  


