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Ekologiczny Związek Gmin
„Działdowszczyzna” rozwija działalność
(miasto) i gminę Grodziczno. Swoim zasięgiem obejmuje teren, na którym mieszka ok. 120 tysięcy osób.
Przypomnijmy, że w Związku są następujące samorządy: Miasto Działdowo, Gmina Działdowo, Miasto
i Gmina Lidzbark, Gmina Iłowo-Osada, Gmina Płośnica,
Gmina Rybno, Nidzica, Gmina Janowiec Kościelny,
Gmina Kozłowo, Gmina Janowo, Lubawa,
Gmina Grodziczno.

Czym się zajmujemy

Przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyzna” Kazimierz Kordecki

Głównymi zadaniami EZG „Działdowszczyzna” są:
wdrażanie i koordynowanie programów ekologicznych
na terenie Związku, gospodarka odpadami komunalnymi, budowa i eksploatacja obiektów służących
zagospodarowaniu odpadów, organizacja systemu
selektywnej zbiórki odpadów na terenie związku,
edukacja ekologiczna.
— W zakresie działalności edukacyjnej współpracujemy z Działdowskim Centrum Edukacji Ekologicznej
Realizujemy, wspólnie realizując programy związane
z ochroną środowiska — dodaje przewodniczący
Zarządu Związku Kazimierz Kordecki.

Budynki Zakładu Odpadów Komunalnych: sortownia...

Poszerzamy działalność

Inspektor EZG „D” Aneta Przyborska

Zbudowaliśmy nowoczesny zakład
W Działdowie przy ul. Przemysłowej 61 - na powierzchni ponad 3 ha – powstała nowoczesna stacja
przeładunkowa odpadów wraz z sortownią. Tutaj też
znajduje się teraz siedziba Ekologicznego Związku
Gmin „Działdowszczyzna”.
Związek zbudował tu wiele obiektów. Powstał budynek
do demontażu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wiata
magazynowa, warsztat, garaże, boksy na wysortowane
surowce wtórne , budynek biurowy. Teren zagospodarowano i utwardzono. Są tu place do gromadzenia
surowców i manewrowe, waga samochodowa, brodzik
dezynfekcyjny. Zakład został wyposażony w linie
technologiczne, sprzęt i środki transportu.
Inwestycja kosztowała prawie 15 mln zł. Związek
otrzymał doﬁnansowanie (ok. 9,5 mln zł) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i mazury na lata 2007-2013, resztę kosztów pokryto z środków własnych „Działdowszczyzny” oraz z pożyczki
z WFOŚiGW w Olsztynie.

Kto jest w związku
Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” obecnie skupia 12 samorządów – wszystkie miasta i gminy
powiatów działdowskiego i nidzickiego oraz Lubawę

— W ramach systemu selektywnej zbiórki, który jest
dostępny nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców
związku, zbieramy opakowania szklane, plastikowe
i papierowe oraz zużyte baterie i akumulatorki małogabarytowe, przeterminowane leki, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. W tym roku chcemy poszerzyć zbiórkę o świetlówki i sprzęt wielkogabarytowy,
np. kanapy, szafy — informuje przewodniczący
związku Kazimierz Kordecki.

budynek demontażu sprzętu...

Działdowo jednym z pięciu regionów
W województwie warmińsko-mazurskim powstanie pięć
(wcześniej planowano osiem) regionów kompleksowej
gospodarki odpadami. Te regiony to: Ełk, Giżycko,
Elbląg, Olsztyn oraz Działdowo-Ostróda. Celem ich
działalności jest ograniczenie ilości odpadów
deponowanych na składowiskach.
Dlatego wszystkie odpady z danego terenu działania
związku muszą najpierw traﬁć do instalacji regionalnej
(u nas na ul. Przemysłową w Działdowie). Tu zostaną
poddane procesom obróbki mechaniczno-biologicznej.
I dopiero stąd część odpadów zostanie odwieziona do
recyklingu, część - do kompostowni (w Zakrzewie),
a na składowisko traﬁą tylko pozostałości.
Obecnie Związek „Działdowszczyzna” - oprócz nowoczesnego zakładu odpadów komunalnych przy
ul. Przemysłowej – dysponuje czterema składowiskami
odpadów. W tym roku dwa z nich zostaną zamknięte,
a użytkowane będą pozostałe – w Ciechanówku
i Zakrzewie. Związek ma także kompostownię odpadów
ściekowych i odpadów organicznych w Zakrzewie.

wiata magazynowa...
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4112dzzd-a -G

