U progu „śmieciowej” rewolucji
Od 1 lipca w gospodarce odpadami w całym kraju nastąpią znaczne zmiany, które wywołała
zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na czym będzie polegała
„śmieciowa” rewolucja? Rozmawiamy z Jerzym Czepułkowskim, przewodniczącym
zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku.
- Jak będzie wyglądała gospodarka odpadami komunalnymi po 1 lipca tego
roku?
- Za obowiązkową opłatę wniesioną przez
każdego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina, w której zamieszkujemy, będzie odbierała od nas odpady
i kierowała je, poprzez punkty przeładunkowe, do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach koło Ełku. Tam instalacja
mierząca w sumie ok. 800 m taśmociągów, separatorów i innych urządzeń do segregacji
odpadów wysegreguje z nich to, co nadaje się
do powtórnego użycia.
Mieszkańcy 12 gmin tworzących Związek
Międzygminny „Gospodarka Komunalna”
będą zobowiązani zbierać w swoim gospodarstwie odpady w sposób selektywny. Będą tylko
dwa rodzaje pojemników: na odpady suche
i mokre.

- Co to za kategorie odpadów: suche
i mokre?
- Odpady mokre to resztki żywności, surowców do produkcji żywności, odpady zielone
z ogrodów, działek, trawników i inne odpady
tzw. biodegradowalne, które nadają się do
kompostowania. Odpady te zostaną przetworzone na kompost, który będzie wykorzystywany do rekultywacji zamykanych składowisk
odpadów, do celów rolniczych oraz w gospodarce leśnej. Odpady suche to takie, które powstają w naszych gospodarstwach domowych,
a które mogą być cennymi surowcami wtórnymi, np. opakowania szklane (butelki,
słoiki), puszki aluminiowe i inne przedmioty
metalowe, opakowania po mleku, sokach, butelki plastikowe, tektura, karton, prasa, również zużyte pampersy czy chusteczki
higieniczne. Odpady te wystarczy tylko posegregować i sprzedać zakładom przemysłowym.

- Jakie korzyści przyniesie dualny (z podziałem na suche i mokre) system
zbiórki odpadów?
- Dzięki oddzieleniu odpadów suchych od
mokrych, ich posegregowaniu w zakładzie
i sprzedaży możliwe jest uzyskanie pieniędzy
na pokrycie części kosztów utrzymania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Już kilka
miesięcy po otwarciu zakładu 10 proc. kosztów jego utrzymania pochodzi właśnie ze
sprzedaży surowców wtórnych. W przyszłości
przychody mogą być wyższe.
- Część osób do proponowanego sposobu segregacji odpadów podchodzi
sceptycznie. Niektórzy wręcz uważają,
że cofamy się w działaniach proekologicznych, zbierając odpady do dwóch a
nie np. sześciu pojemników?
- Nic bardziej błędnego. W obecnym systemie, gdzie mamy na osiedlowych śmietnikach różne pojemniki, jesteśmy w stanie,
staraniem naszych rąk, uratować jedynie
10proc. surowców wtórnych. W Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach
z ogólnej masy odpadów, które traﬁają na
wagę, odbieranych jest aż 68 proc. I są to surowce wtórne. Skuteczność mechanicznej segregacji już dziś jest 7-krotnie wyższa niż
skuteczność segregacji ręcznej. Ktoś powie, a
w innych związkach międzygminnych dalej
będzie się zbierało odpady do kilku pojemników. Tak, ponieważ w takich gminach nie ma
instalacji do segregacji odpadów i dzięki takiej zbiórce chcą uratować chociaż 10 proc.
surowców wtórnych przed skierowaniem ich

na tradycyjne wysypisko. My natomiast mamy
zakład, który jest w stanie uratować wszystkie
surowce wtórne.
- A jeśli mieszkańcy nie będą chcieli segregować odpadów na suche i mokre?
- W specjalnych deklaracjach mieszkańcy dokonają wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Jeśli ktoś korzysta w wieżowcu ze zsypu
na śmieci, z pewnością nie jest w stanie ich segregować. Dlatego każdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, czy będzie gromadził
odpady w swoim gospodarstwie selektywnie,
tzn. z podziałem na suche i mokre, czy też nie.
W zależności od wyboru sposobu gromadzenia odpadów każdy właściciel nieruchomości
sam wyliczy opłatę, którą będzie ponosił miesięcznie na rzecz gminy za gospodarowanie
odpadami. Stawka ta będzie mnożona przez
liczbę osób zamieszkałych (nie zameldowanych) we wspólnym gospodarstwie.
- Jak należy postępować w przypadku
odpadów wielkogabarytowych czy niebezpiecznych?
- Odpady wielkogabarytowe, czyli np. stare
meble oraz sprzęt elektryczny, elektroniczny,
RTV i AGD, jesteśmy zobowiązani zbierać
i przekazywać do Zakładu Unieszkodliwiania

Odpadów. Poszczególne gminy w uchwałach
rad gmin ustaliły terminy, w których będą one
odbierane. Mieszkańcy mogą także w dowolnym czasie dostarczyć takie odpady samodzielnie do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Siedliskach lub do jednego
z punktów przeładunkowych: w Olecku, Kośmidrach czy Białej Piskiej. Wszystko odbywać się będzie w ramach tej samej opłaty
za gospodarowanie odpadami. Podobnie
będzie z odpadami niebezpiecznymi, takimi
jak akumulatory, oleje silnikowe, baterie czy
przeterminowane lekarstwa. W przypadku
przeterminowanych leków czy baterii, gminy
ustalą punkty, w których będzie można je pozostawić najbliżej miejsca swojego zamieszkania, pracy czy nauki.
- Co zrobić z popiołem albo gruzem po
remoncie?
- Popiół należy gromadzić w dodatkowym pojemniku na swojej nieruchomości. Będzie on
odbierany przez odrębny samochód, w ramach tej samej opłaty za gospodarowanie odpadami. Odpady budowlane czy gruz można
przewieźć do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów lub punktu przeładunkowego i pozostawić nieodpłatnie – o ile remont
wykonywaliśmy we własnym zakresie.

Szczegóły na temat nowego systemu gospodarki odpadami
w naszych gminach można znaleźć na stronach:
Miasto Ełk – http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/
Gmina Ełk – http://elk-ug.bip-wm.pl
Gmina Kalinowo – http://kalinowo-ug.bip-wm.pl
Gmina Prostki – http://bip.warmia.mazury.pl/prostki_gmina_wiejska/
Gmina Stare Juchy – http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl
Gmina Olecko – http://www.umolecko.bip.doc.pl/
Gmina Świętajno – http://www.bip.swietajno.pl/
Gmina Kowale Oleckie – http://www.bip.gmina.kowale.fr.pl/
Gmina Wieliczki – http://wieliczki.bipgmina.pl/
Gmina Dubeninki – http://www.bip.warmia.mazury.pl/dubeninki_gmina_wiejska/
Gmina Gołdap – http://bip.goldap.pl/pl
Gmina Biała Piska – http://bip.bialapiska.pl/
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