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Jak segregować śmieci?
Rozmowa z Eugeniuszem Karpińskim, przewodniczącym Zarządu Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

- Powiedzmy na początek,
czy mieszkańcy naszego re-
gionu w większości zdecydowali
się segregować śmieci?

- Na podstawie deklaracji, które
dotarły do Związku, możemy po-
wiedzieć, że ponad 90 procent
właścicieli nieruchomości zapew-
nia, że będzie segregować odpady
powstające w ich domach. Głów-
nym argumentem za wyborem
tego sposobu gromadzenia śmieci
jest zapewne niższa cena za
wywóz odpadów segregowanych.
Ale jestem przekonany, że dla
wielu naszych mieszkańców zna-
czenie ma też to, że łatwiej jest od-
zyskać potencjalny surowiec z
odpadów segregowanych niż
zmieszanych. Te odpady są czyst-
sze, można z nich więcej „wydo-
być”, mają wyższą wartość na
rynku. Segregacja po prostu się
opłaca, zarówno właścicielom nie-
ruchomości, jak i firmom przetwa-
rzającym odpady. A w końcu nam
wszystkim, bo odzyskujemy su-
rowce, które inaczej musielibyśmy
produkować od nowa, niepotrzeb-
nie zużywając więcej energii i nie-
odnawialnych zasobów
naturalnych typu ropa naftowa,
węgiel, gaz i inne. Cieszy więc
fakt, że na segregację zdecydo-
wało się tak wielu mieszkańców,
chroniąc tym samym nasze środo-
wisko.

- Odpady w indywidualnych
gospodarstwach i niewielkich
wspólnotach segregować bę-
dziemy w workach?

- Każdy właściciel nieruchomo-
ści otrzyma cztery worki. Niebieski
worek przeznaczony będzie na pa-
pier, żółty na tworzywa sztuczne i
metale, zielony na szkło kolorowe i
biały na szkło bezbarwne. Te worki
dostarczy firma odbierająca śmieci
przy pierwszej wizycie u poszcze-
gólnych właścicieli. 

- A to znaczy, że nie będziemy
ich mieć 1 lipca, czyli od dnia, w
którym rozpoczynamy segrega-
cję?

- To prawda, bo przecież bez
sensu byłoby jechać przez wszyst-
kie gminy, tylko po to, aby zawieźć
puste worki. Przez kilka pierw-
szych dni lipca niektórzy właści-
ciele nieruchomości będą więc
segregować śmieci w swoich wor-
kach czy reklamówkach. Orygi-
nalne worki otrzymają w okresie
1-7 lipca, a potem już zawsze przy
odbiorze segregowanych śmieci.
Nie będziemy jednak dawać wor-
ków na zapas czy też kilku w

danym kolorze. Jeśli ktoś będzie
na przykład wytwarzał więcej od-
padów plastikowych niż mieści się
w worku, to oczywiście przyjmiemy
te odpady w innych opakowaniach.
Pracownicy sprawdzą jednak ich
zawartość i przesypią do odpo-
wiedniego rodzaju odpadów. Za
większą ilość segregowanych
śmieci nie będzie się dodatkowo
płacić. 

- A jeśli ktoś wytwarza mało
odpadów i worek wystarczy mu
na dwa miesiące?

- Po segregowane śmieci firma
przyjeżdżać będzie raz w mie-
siącu. Terminy odbioru dla po-
szczególnych miejscowości
podamy w następnym wydaniu ga-
zety. W wyznaczonym dniu właści-
ciel wystawia tyle worków z
odpadami, ile zgromadził. Może to
być tylko jeden worek, na przykład
z plastikiem, albo dwa - z plasti-
kiem i szkłem, albo wszystkie. Pra-
cownik firmy zabiera śmieci i
zostawia nowe worki. Nikt nie ma
obowiązku oddawania wszystkich
segregowanych śmieci każdego
miesiąca.

- Jakiej pojemności będą
worki?

- Od 80 do 120 litrów. Mniejsze
na odpady ciężkie, czyli szkło i
większe na lekkie, na przykład
plastik.

- Tak naprawdę segregacja
odpadów dotyczy aż dwunastu
różnych rodzajów śmieci. W ko-
lorowych workach znajdą się
tylko cztery z nich. Co z resztą?

- Już poprzednio wyjaśniałem,
że rozwiążemy problem dwóch ko-
lejnych rodzajów odpadów. Otóż
raz na pół roku odbierać będziemy
bezpośrednio z posesji zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Podobnie będzie z odpadami wiel-
kogabarytowymi i meblami. Po nie
również firma przyjedzie raz na pół
roku. O terminach odbioru bę-
dziemy oczywiście informować. 

- Ale pozostaje jeszcze sporo
innych odpadów...

- Zatrzymajmy się więc przy
kubłach. Niezależnie od tego, czy
ktoś segreguje śmieci, czy nie
musi posiadać kubeł, i to przy-
najmniej 60-litrowy. Do tego kubła
wrzucać będzie sporo innych od-
padów. Tam znajdą się na przykład
śmieci higieniczne, tekstylia,
guma, styropian, zatłuszczone pa-
piery, które nie powinny trafić do
segregowanych, resztki obiadowe,
butelki po oleju, także szkło
okienne, zbita ceramika, donice.

To wszystko trafić powinno do
śmieci zmieszanych. Pamiętajmy
bowiem, że selektywnie zbieramy
szkło opakowaniowe, czyli butelki
i słoiki, ale już nie na przykład stłu-
czone kieliszki, szklanki, porce-
lanę, szyby z okien. Selektywnie
zbieramy papier i tekturę, ale nie
papiery brudne, zatłuszczone, wy-
korzystywane przy malowaniu czy
tapetowaniu. Selektywnie zbie-
ramy tworzywa sztuczne, a więc
na przykład opakowania po jogur-
tach, ale bez resztek jedzenia -
czyste i puste. Te zasady segrega-
cji mogą się dziś wydawać trudne,
ale jestem pewien, że wejdą nam
w nawyk i staną się codziennością. 

- Do kubłów nie wolno jednak
wrzucać ściętej trawy i liści?

- Nie powinniśmy tego robić. Na
wsi takie odpady powinny trafić na
kompostownik, razem z resztkami
obiadowymi. Tam, gdzie kompos-
towników nie ma, właściciele
muszą trawę i liście gromadzić w
workach lub pojemnikach i wywo-
zić je do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK), gdzie zostaną odebrane
za darmo. Worki i pojemniki można
zabrać i wykorzystać ponownie.
Do kubłów trafić mogą jedynie
resztki obiadowe. 

- Co jeszcze wywozić mu-
simy z nieruchomości?

- Jest sporo takich odpadów.
Nie wolno do śmieci na przykład
wyrzucać leków, baterii, chemika-
liów, zużytych opon, odpadów bu-
dowlanych, akumulatorów. Część
tych odpadów udaje się zostawiać
na przykład w sklepach, leki w ap-
tekach, baterie w specjalnych po-
jemnikach w szkołach, na
pocztach i tak dalej. Ale jeśli nie
mamy takiej możliwości, musimy
tego typu śmieci zawieźć do Punk-
tów Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych. Dla
leszczyńskich gmin najbliższe
takie punkty są w Trzebani, Goli,
Henrykowie. Tam przyjmuje się
śmieci za darmo. Także trawę i li-
ście. 

- Czytelnicy pytają, czy se-
gregując opakowania muszą na
przykład zdrapywać etykiety,
wyciągać korki lub zdejmować
metalowe pierścienie z butelek
albo myć kubeczki czy inne opa-
kowania?

- Jeśli ktoś to zrobi - będziemy
wdzięczni. Ale takiego obowiązku
nie ma. Jeśli w butelkach i kubkach
nie zostaje płyn lub jedzenie, nie
trzeba ich myć, mogą trafić do wor-

ków z selektywnymi odpadami.
Gdy są wypełnione resztkami je-
dzenia wyrzucamy je do śmieci
zmieszanych. 

- Zdarza się, że ktoś organi-
zuje imprezę i wówczas kubeł na
odpady zmieszane jest zbyt
mały na śmieci. Czy w tych wy-
jątkowych sytuacjach może
zgromadzić odpady zmieszane
także w reklamówkach?

- Będziemy tolerować takie
przypadki, ale właściciel nierucho-
mości, w której odbywa się im-
preza, powinien wcześniej taką
ewentualność zgłosić.

- Jeszcze jedno szczegółowe
pytanie. Ile odpadów po budo-
wach czy remontach zostanie
odebranych w ramach stałej
opłaty?

- Wywóz odpadów pobudowla-
nych w dużych ilościach musimy
zorganizować sami. Na naszym te-
renie funkcjonują firmy, które za
uzgodnioną opłatą podstawią nam
kontener, a następnie wywiozą go
do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów. Możemy również takie
odpady zawieźć własnym trans-
portem do ZZO (Trzebania) i wtedy
zapłacimy tylko za ich zagospoda-
rowanie. Nieodpłatnie możemy
przekazać do PSZOKów do 100
kilogramów rozbiórkowych czy bu-
dowlanych odpadów na miesz-
kańca w ciągu roku, a więc odpady
z drobnych remontów. 

- Powtórzmy raz jeszcze, jak
często firmy odbierać będą od
nas śmieci?

- Z nieruchomości zamieszka-
nych śmieci z kubłów odbierane
będą raz w tygodniu, a worki z se-
gregowanymi odpadami raz w mie-
siącu.

- Zapytam na koniec, czy
Związek odebrał już deklaracje
od wszystkich właścicieli nieru-
chomości i sprawdził rzetelność
danych?

- Deklaracje przyjęliśmy i teraz
wprowadzamy je w system. Do-
piero potem będziemy dane wery-
fikować. Kontrola potrwa dłuższy
czas, ale sprawdzimy każdą nieru-
chomość. Jeśli wystąpią nieścisło-
ści, będziemy o nich informować
właścicieli i prosić o skorygowanie
danych i wnoszenie opłat zgodnie
ze stanem faktycznym. W osta-
teczności prawnie wyegzekwu-
jemy zaległe opłaty.

- Dziękuję za rozmowę.
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