Środowisko w którym żyjemy
Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nowe zasady
segregacji odpadów
komunalnych
Od 1 lipca br. wejdą w życie nowe, ujednolicone dla
całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych.
W ich rezultacie, każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje odpadów będzie miał cztery, dzięki
czemu więcej odpadów ma podlegać recyklingowi.
Zgodnie z rozporządzeniem ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
będą one selektywnie zbierane u źródła, czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady komunalne
– w podziale na cztery frakcje. Do czterech kontenerów
trafiać będą: szkło (pojemnik zielony), papier, w tym tektura (pojemnik niebieski), odpady ulegające biodegradacji
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek
kuchennych (pojemnik brązowy) oraz łącznie metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty).
Wg. Ministerstwa Środowiska jednym z głównych założeń, które przyświecało przy wprowadzaniu nowych zasad
było to, że segregacja może i powinna się opłacać. Jeśli
w miejscu zamieszkania, czy w pracy podzielimy odpady
według założonych sposobów, dostarczymy odbiorcy łatwiejszy do przetworzenia surowiec, który będzie mógł on
następnie sprzedać. To z kolei, powinno przełożyć się na
zmniejszenie opłaty dla obywateli za odbiór odpadów segregowanych. Słowem segregacja ma się opłacać wszystkim.
Drugim ważnym powodem wprowadzenia nowych regulacji, jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. Zgodnie z unijnymi regulacjami w 2020 r. Polska musi uzyskać 50-proc.
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Poziomy te
mogą jeszcze wzrosnąć, ze względu na toczące się na
forum Unii Europejskiej prace nad gospodarką o obiegu
zamkniętym. Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, głównie tych pochodzących
z naszych domów, znacznie odbiega od średniej europejskiej i wynosi zaledwie 26%.

Nieosiągnięcie w 2020 roku
wymaganych przez
UE poziomów recyklingu, będzie skutkowało utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami
w wysokości ok. 1,3 mld zł. Tymczasem środki te są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Czytelniku! Jeżeli masz wątpliwości, do którego pojemnika będziemy wrzucać konkretny odpad, sprawdź zalecenia opisane poniżej:

Papier – pojemnik / worek niebieski
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•
•
•
•
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•

Wrzucamy:
opakowania z papieru, karton, tekturę (również falistą),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
t�����������������������
orby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i napojach,
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
tapet,
pieluch jednorazowych i podpasek,
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych,
ubrań.
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Środowisko w którym żyjemy
Szkło – pojemnik / worek zielony

Odpady ulegające
biodegradacji
– pojemnik / worek brązowy

(z możliwością rozdzielenia na szkło
bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik / worek)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wrzucamy:
Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła okularowego,
szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek,
reflektorów,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
luster,
szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne
– pojemnik/worek żółty
•
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Wrzucamy:
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych,
plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
opakowania wielo-materiałowe (np. kartony po mleku
i sokach),
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do
zębów) itp.,
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
aluminiowe puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach,
folię aluminiową,
metale kolorowe,
kapsle, zakrętki od słoików,
zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

•
•
•
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Wrzucamy:
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew,
resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
kości zwierząt,
odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego,
leków,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
ziemi i kamieni,
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych,
wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.
Ministerstwo Środowiska podkreśla, że przy segregacji
bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady
po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te
odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez każdą gminę.
Ze względu na okres przejściowy wejścia w życie nowych przepisów każda gmina musi oznakować pojemniki
na odpady zbierane selektywnie odpowiednim napisem
(PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
BIO) do 31 grudnia 2017 r. .
Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach
będzie pięć lat czyli do 30 czerwca 2022 r.
Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres
przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już
obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady.
Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji
odpadów w poszczególnych gminach będzie odbywało
się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych
umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MinisterstwaŚrodowiska: https://www.mos.gov.pl/
aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/
Na podstawie materiałów z Ministerstwa Środowiska
Tomasz Motyka
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
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