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wo-s 1431 \l zozz KoScierzyna, dnia &8 lipca 2022 r.

Pan

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

oraz

Polskie Stowarzyszenie Producentow

Styropianu

ul. Pulawska72lok.1
02-603 Warszawa

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na petycjq i wnioski zawarte w mailu z dnia 16 lipca 2022 r. skierowanym do

Miasta KoScierzyna informujq, co nastqpuje.

Treic petycji: Wnosimy petycjq do Kierownika JSf o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW
lub w BIP - infografiki PSPS o postqpowaniu z odpadami EPS (styropianu), (infografika

pzez Zamawiajqcego) - vide zalqcznik.

Odpowied2: W

infografika PSPS

petycji.

Biuletynie lnformacji Publicznej Gminy Miejskiej Koscierzyna zostala opublikowan

o postqpowaniu z odpadami EPS (styropianu), ktorq dostarczyl autor przedmiotowej

Osnowa Wniosku:

$/.7) Spisu punktow selektywnejzbiorkiodpadow komunalnych wlaSciwych miejscowo dla terenu Gminy,

danych kontaktowe Urzqdnika, ktory w zakresie powiezonych mu kompetencji i zadan nadzoruje sprawy
dot. wyZej wymienionych PSZOK'ow - scilicet: (ldq i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i
sta n ow i sko sluZbow e U rzq d n i ka)

$1.2) Rocznych ilosci zbieranych w PSZOK odpadow styropianu czyli EPS (budowlanego, z rozbiorek,

ksztaftek ochronnych dla mebli, sprzqtu AGD) - wszystko za 2021 r.

$1.3) Uzyskania lnformacji dot. dalszego zagospodarowania zebranych odpadow styropianu (kierowane

do instalacji RIPOK- adres, lub kontakt do recyklera). W szczegolnoSci- interesujqnas /osy strumienia,

Odpowied2: Zadania z obszaru gospodarki odpadami dla Gminy Miejskiel KoScierzyna realizowane sq
przez Zwiqzek Gmin Wierzyca (http://zgwierzyca.pl/), do ktorego KoScierzyna przystqpila na mocy

uchwaly Rad y M iasta KoScierzyn a (uchwala XXV ll 1221 I 1 2 z dnia 25.04,2012 r,) .
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W celu uzyskania informacji zawartych w $1 1), S1 2) $1.3) nalezy zwrocic siq do KierownictwaZwiqzku

Gmin Wierzyca, ul, gen. Wladyslawa Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdahski, tel.: 58 562 19 97,

fax: 58 563 40 48, e-mail : I

51 4) Oplsu zadan jakie

te rm o m od e rn izacyjny ch.

Odpowied2:

wdroZyla w ciqgu ostatnich 5 lat w zakresie przedsiqwziqc

W latach 2017 2020 Gmina Miejska KoScierzyna realizowala Projekt pn. Kompleksowa

termomodernizacja obiektow uLyLecznoSci publicznej miejskiego obszaru funkcjonalnego KoScierzyna

(Zadanie realizowane bylo w ramach projektu wspolfinansowanego z Regionalnego Programu

Operacyjnego VVojewodztwa Pomorskiego na lala 2014-2020, 0S Priorytetowa 10. Energia, Dziaianie

10.2. EfektywnoSc energetyczna, Poddzialanie 10.2.1. EfektywnoSc energetyczna - wsparcie dotacyjne).

Termomodernizacji poddano obiekty: Biblioteki Miejskiej, KoScierskiego Dom Kultury, Muzeum Ziemi

KoScierskiej, Urzqdu Miasta KoScierzyna oraz szkol: Zespolu Szkol Publicznych nr 1, Zespol

Publicznych nr 2 i Zespoi Szkol Publicznych nr 3, Szczegolowe zakresy robot okreSlone

w specyfikacjach przetargowych poszczegolnych zadah stanowiq one informacjq publiczn

i opublikowane zostaly w Biuletynie lnformacji Publicznej Gminy Miejskiej KoScierzyna w

Ponadto informacje z zakresu dzialan Miasta Koscierzyna w obszarze termomodernizacji ujqte

w dokumentach stanowiqcych informacjq publicznq-

$7 5) Srodkow poprawy efektywnolci energetycznej w zakresie termomodernizacji, ktore

Kierownik JSf w 2022 r., zarezerwowanych na to Srodkow finansowych oraz stanu realizacji

przedsiqwziqcia termomodernizacyjnego z informacjqo korzystaniu z technologii ocieplen EPS, XPS.

Odpowied2:

W roku 2022 Gnina Miejska Ko6cierzyna nie wdraza zadnego dzialania, obejmowalby

prace termomodern izacyjne.

Z powazaniem

rmistrza

83-400 Ko5cierzyna, ul. 3 Maja 9a

T:058 680 23 00, F:058 680 23 20

e- mai l: u rzad @ koscie rzy na.gd a.pl, www m iastokoscierzyna. pl

I

gmtna


