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Szanowni Państwo! 
 
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) wraz z Targami Kielce, zaprasza do 
udziału w spotkaniu wójtów i burmistrzów gmin z terenami wiejskimi pt. „Racjonalizacja gospodarki 
odpadami i zaopatrzenia w energię w gminach”. Spotkanie to odbędzie się we czwartek, 9 marca 
2023 r., podczas Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH w Kielcach. 
 
Rosnące koszty, które determinują podnoszenie stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych spędzają dziś sen z powiek wielu wójtom i burmistrzom. Nie ustają zatem 
poszukiwania sposobów na racjonalizację gospodarowania odpadami komunalnymi, by w dobie 
szalejącej inflacji nie obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami. To jednak nie jedyne 
wyzwanie ostatnich miesięcy. Wiele zadań czeka na gminy także w obszarze energooszczędności 
i wpasowania się w nurt zielonej transformacji. 
 
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, ZGWRP we współpracy z Targami Kielce, przygotował 
spotkanie merytoryczne poświęcone wybranym zagadnieniom z obu ww. obszarów. Zdajemy sobie 
sprawę, że w trakcie naszego spotkania nie zdołamy omówić wszystkich związanych z tą tematyką 
kwestii, ale liczymy, że zasygnalizowane zagadnienia będą pomocne w rozwiązywaniu bieżących 
problemów bądź też pozwolą sprostać wyzwaniom rysującym się już na horyzoncie. 
 
W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie m.in. aktywność ZGWRP na polu obrony interesów 
gmin z terenami wiejskimi. Jednym z tematów będzie też rozszerzona odpowiedzialność 
producentów wraz z system kaucyjnym, której wprowadzenie jest podstawowym elementem 
ustabilizowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Nie zabraknie również 
praktycznych informacji o zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni energetycznych. Ważnym 
tematem będzie także omówienie roli biogazowni, jako lokalnego źródła energii i ciepła,  
a jednocześnie sposobu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
 
Z nadzieją na przyjęcie zaproszenia, zachęcamy do uczestnictwa w naszym spotkaniu, które 
odbędzie się w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1 (Hala A, Sala A3). Udział w spotkaniu jest 
bezpłatny, podobnie, jak możliwość wejścia na teren ekspozycji targów EKOTECH i ENEX, gdzie 
będzie można zapoznać się z ofertą dedykowaną gospodarce odpadami oraz efektywności 
energetycznej. 
 
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o deklarowanie uczestnictwa mailem na adres: 
biuro@zgwrp.pl. Prosimy o podanie w zgłoszeniu imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska 
oraz reprezentowanej gminy. W wiadomości zwrotnej, na adres e-mail, z którego otrzymamy 
zgłoszenie, przekażemy zaproszenie uprawniające do wejścia na teren Targów. 
Jednocześnie informujemy, że Państwa dane zostaną także, w celach organizacyjnych, 
przekazane współorganizatorowi spotkania – Targom Kielce. 
 

               Z poważaniem 
 
 
               Krzysztof Iwaniuk 
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