
                   „ŚMIECIOWA SPRAWA” 

 

Artykuł 86  Konstytucji RP stanowi, że każdy jest obowiązany do dbałości o stan 
środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. 
Zasady tej odpowiedzialności określa m.in. ustawa z dnia 13 września1996r.o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U.2016.250)  
 

„Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego 
zanieczyszczenia.[...]Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi 

koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu” -artykuł 7 ustawy Prawo ochrony 
środowiska  
 

 
Od 1 stycznia 2020 r. w całej Polsce będą obowiązywać nowe zasady 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady są segregowane na 5 różnych 

frakcji: papier (pojemnik niebieski), bioodpady (pojemnik brązowy), tworzywa 

sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony) oraz  odpady zmieszane 

(pojemnik szary/czarny ). Aktualnie opłata za gospodarowanie odpadami na 

osobę zamieszkałą segregującą odpady wynosi 19 zł/miesiąc, przy braku 

segregacji opłata wynosi 38 zł/miesiąc. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą    

w życie nowe przepisy, znoszące możliwość zbierania odpadów w sposób 

nieselektywny. Wszystkie osoby obligatoryjnie będą zobowiązane do 

selektywnego zbierania odpadów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy 

zostaną objęci nową stawką za wywóz odpadów, która od stycznia 2021 r. 

będzie wynosić 28 zł/os/mies. 

 

CZY WIESZ ŻE..... 

•  Z  35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru. Dzięki recyklingowi 

oszczędzamy surowce i energię.  

• Jedna plastikowa butelka rozkłada się około 500 lat, a aluminiowa puszka od 200 do 400 lat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Każ



da nieruchomość ma przypisane konkretne  pojemniki do zbierania wszystkich 

frakcji oraz zbierania w poszczególnych pojemnikach dedykowanej frakcji 

odpadów komunalnych. Na niekorzyść mieszkańców Spółdzielni przemawia 

fakt, iż  przepisy ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku            w 

gminach nie dają możliwości naliczenia wyższej opłaty w przypadku braku 

właściwej segregacji właścicielom poszczególnych lokali, a jedynie całej 

Spółdzielni (odpowiedzialność zbiorowa). Ostatnia zmiana przepisów  

dopuściła możliwość  składania odrębnych deklaracji dla poszczególnych 

budynków, jeżeli poszczególne budynki posiadają przyporządkowane  im 

oddzielne miejsca  gromadzenia odpadów. Wciąż jednak będzie to 

odpowiedzialność zbiorowa-      w tym przypadku mieszkańców konkretnych 

budynków… Istotne znaczenie ma tutaj  fakt nagminnego podrzucania 

nieposegregowanych śmieci do wiat bądź  do kontenerów przez osoby nie 

będące mieszkańcami naszych Osiedli.  

 
CZY WIESZ ŻE..... 

• Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych nadających się w pełni 

do ponownego wykorzystania . Natomiast produkty ze szkła w 100 % nadają się do recyklingu  

• Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną 

do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny  
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niewłaściwie posegregowanych odpadów komunalnych, na pojemniku zostanie 

umieszczona przez firmę wywozową naklejka w formie czerwonego trójkąta z 

 



napisem :ZŁA SEGREGACJA”. Z jednej strony  powoduje to dodatkowe koszty  

po stronie Spółdzielni, z drugiej nie ma ona narzędzi prawnych w ramach 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby  pociągnąć do 

odpowiedzialności takie osoby. Niemniej jednak  jeśli  Spółdzielnia będzie w 

stanie wskazać, kto konkretnie  podrzuca śmieci bądź  wyrzuca niewłaściwie 

posegregowane- Spółdzielnia podejmie właściwe działania w celu 

uporządkowania terenu a sprawcę obciąży kosztami tych działań. Z pewnością 

w tym zakresie będzie także pomocna Straż Miejska. 

 
CZY WIESZ ŻE..... 

• Aby wyprodukować jedną tonę papieru, trzeba ściąć średnio 17 drzew .  

• Jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody. Nie wyrzucaj 

baterii do kosza. Oddawaj je w punkcie zbiórki albo wyrzucaj do specjalnego pojemnika 

w sklepie 

 

 

 Choć pojawiają się kolejne zmiany w przepisach, nie zmienia to faktu, 

że segregacja jest właściwą drogą do dbania o nasze środowisko. Musimy stać 

się bardziej świadomi swojego wpływu na środowisko. 

CZY WIESZ GDZIE WYRZUCAĆ  KŁOPOTLIWE  ŚMIECI? 
• Kieliszki  

Nie są szkłem poddawanym recyklingowi i należy je wyrzucać do czarnego pojemnika 

z odpadami zmieszanymi. 

• Kredki  

Wszystkie rodzaje kredek - drewniane, pastelowe, czy świecowe powinny trafić do 

czarnego pojemnika. 

• Lakier do włosów  

Podobnie jak inne produkty w dezodorancie, tzn. butelkach pod ciśnieniem to odpad 

niebezpieczny. Należy go przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

• Lustro  

Tutaj zależy to od jego wielkości. Mniejsze lusterka do makijażu mogą trafić do 
pojemnika na odpady zmieszane. Gdy chcemy wyrzucić duże lustro z ramą - trzeba się 

udać do punktu zbiórki odpadów. 

• Oleje, oliwy po smażeniu  

Trzeba je zebrać do słoika i zawieźć do punktu zbiórki. Nie powinno się ich wylewać do 

zlewu czy toalety, bo mogą zatkać rury kanalizacyjne. 

• Plastry  

Kolejny odpad, który powinien trafić do czarnego pojemnika z odpadami zmieszanymi. 



• Płyty CD  

To elektroodpady i zawozimy je do punktu selektywnej zbiórki, lub w wybranym 

sklepie RTV i AGD - niektóre prowadzą zbiórkę starych płyt. 

• Resztki jedzenia  

Wbrew pozorom jest to odpad bardzo problematyczny. Najważniejsze jest, by nie 
wrzucać wszystkich resztek do pojemnika z bioodpadami np. zepsutego mięsa, ryb, 
skorup po owocach morza. Do pojemników bio można bez zawahań wyrzucić 

wszystkie odpady organiczne pochodzenia roślinnego. 

• Słomki papierowe  

Ich miejsce jest w czarnym pojemniku, kiedy już będą nie do użytku. 

• Szczoteczki do zębów  

Również powinny trafić do odpadów zmieszanych. W przeciwieństwie do szczoteczek 

elektrycznych, które są klasyfikowane jako elektroodpady. 

• Torebka po herbacie  

Jeżeli to zwykła papierowa torebka ze sznurkiem - można ją wyrzucić do brązowego 

kubła na bioodpady. Kiedy wypiliśmy herbatę w tzw. piramidce - tę należy wyrzucić do 

odpadów zmieszanych. 

• Zdjęcia  

I te również wyrzucamy do czarnego pojemnika. 

 

 

       Pamiętajmy o tym, że pozytywne zmiany zawsze wychodzą od jednostek, 

 



dopiero później mogą odbić się głośnym echem na całym świecie! Bądźmy 

odpowiedzialni ekologicznie- możemy świadomie i czynne kontrolować swoje działania, 

które w konsekwencji mogą stać się dobrym przykładem i inspiracją dla innych. 

 

 

Katarzyna Nowak 


