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W trosce o planetę
i własny portfel
Stosunkowo niedawno w naszym kraju zaczęto myśleć o ekologii, a ściślej – o segregacji i przetwarzaniu odpadów. Dotyczy to zwłaszcza miast,
których mieszkańcy generują tony śmieci miesięcznie. Zmiany w systemie gospodarki odpadami, a w szczególności wyższe koszty ich zagospodarowania
i coraz bardziej restrykcyjne zasady segregacji sprawiają, że dziś nie powinniśmy zadawać sobie pytania: „czy segregować? ” ale „jak robić to dobrze? ”.
Jeśli nie zainteresujemy się recyklingiem, stopniowo będą się kurczyć miejsca do składowania odpadów, co grozi rychłą katastrofą ekologiczną.
Ale to tylko jeden z aspektów; drugim powinna być troska o nasze portfele. Opłaty za odbiór śmieci, zwłaszcza tych niesegregowanych, rosną,
zatem segregacja po prostu nam się opłaca.

Odpadowe vademecum
Segregowanie w pytaniach i odpowiedziach
Od momentu, gdy segregowanie
odpadów stało się modne i nasze
społeczeństwo zrozumiało, że bez
tego walka o przyszłość naszej
planety na nic się nie zda, nie
ma tygodnia, byśmy nie otrzymywali
pytań dotyczących tego tematu.
W podobnej sytuacji są urzędnicy
miejscy, których mieszkańcy pytają,
jak segregować.

prowadzone są dwa PSZOKi – przy ul. Serdecznej, naprzeciw firmy Boryszew SA Oddział
Maflow oraz drugi przy ul. Katowickiej obok
oczyszczalni ścieków w dzielnicy Czułów. Odpady te przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach
uiszczonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, do 1,5 Mg na nieruchomość rocznie.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM
Tychy odpowiada na najczęściej pojawiające się
pytania.

W przypadku stwierdzenia braku segregacji
odpadów zostaje wszczęte postępowanie
administracyjne w celu określenia wyższej
opłaty. W Tychach wynosi ona 30 zł za osobę
na miesiąc.

Kto odpowiada za czystość i porządek w altanach
śmietnikowych?

Co się stanie, jeżeli zostanie stwierdzony brak
segregacji, pomimo złożonej deklaracji?

Za porządek w altanach śmietnikowych, zgodnie
z §7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Tychy, odpowiada właściciel lub
w jego imieniu zarządca nieruchomości.

Co zrobić ze zużytym olejem z frytownicy?

Dlaczego po zebraniu odpadów wielkogabarytowych
przy altanie śmietnikowej został gruz, panele
podłogowe itp. odpady?

Do pojemników w następujących aptekach:

Odpady remontowo-budowlane (w odróżnieniu
od papieru, plastiku, szkła, odpadów kuchennych
czy odpadów pozostałych po segregacji) nie
podlegają zbiórce z altan śmietnikowych. Tego
rodzaju odpady nie powinny być składowane przy
altanach, lecz oddawane do PSZOK. Nieprawidłowo składowane odpady remontowo-budowlane
są usuwane przez zarządców nieruchomości
na koszt właścicieli lub najemców nieruchomości.
Co zrobić, jeżeli jestem mieszkańcem budynku
wielorodzinnego i widzę, że pojemniki się
przepełniają?

Należy zgłosić informację zarządcy nieruchomości,
który przekaże ją do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Tychy. W razie potrzeby
zostanie zwiększona liczba pojemników w celu
wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.
Kto i komu może zgłaszać np. brak wywozu odpadów
z posesji?

Reklamację do Referatu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi składa właściciel lub zarządca
nieruchomości. W przypadku budynków
wielolokalowych taką informację należy przekazać
do zarządcy nieruchomości, który przekaże
ją do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Tychy.
Gdzie można wywieźć gruz?

Odpady remontowo-budowlane przyjmowane
są w Punktach Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK). W Tychach

Zużyty olej należy przekazać do PSZOK.
Gdzie wyrzucać przeterminowane leki, zużyte
strzykawki i igły?
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Nazwa apteki
Apteka ZDROWIT
Apteka DBAM O ZDROWIE
Apteka CRATAEGUS
Apteka CENTRUM
Apteka REMEDIUM
Apteka EDEN
Apteka LUX III
(była AVICENNA)
Apteka BERBERYS
Apteka mgr Jolanta Dudek
Apteka POD PIRAMIDĄ
Apteka DBAM O ZDROWIE
Apteka DBAM O ZDROWIE
Apteka CENTRUM ZDROWIA
Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka BLISKO CIEBIE
EURO APTEKA

Adres
al. Bielska 79
al. Bielska 107
al. Bielska 128
al. Niepodległości 43
ul. Arkadowa 8
ul. Armii Krajowej 105
ul. Bocheńskiego 9

19. Apteka AGAFARMAX

ul. Budowlanych 49A
ul. Narcyzów 7
ul. Sikorskiego 101
ul. Tischnera 1
ul. Towarowa 2
ul. Zaręby 19A
ul. Borowa 134
ul. Edukacji 37
ul. Tołstoja 3c
ul. Żwakowska 20
ul. Wyszyńskiego 3
al. Piłsudskiego 8 lok. 1/1
(Hale Targowe)

20. Apteka POD PEWEXEM

ul. Dąbrowskiego 95

Wymienione odpady można oddać też do PSZOK.
Czy plastikowe pojemniki np. po jogurtach trzeba
myć przed wrzuceniem do pojemnika do selektywnej
zbiórki?

Nie. Należy je jednak opróżnić.

Gdzie wyrzucać okruchy ceramiki np. porcelanę?

Do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji
(tzw. zmieszane). Porcelanę łazienkową (armaturę)
należy oddać do PSZOK.
Czy karton taki jak pudełko po pizzy – zawsze
zabrudzony np. sosem – nadaje się do segregacji czy
wrzucić go do odpadów zmieszanych?

W zależności od stopnia zabrudzenia do pojemnika na papier lub do pojemnika na odpady
pozostałe po segregacji.
Gdzie wyrzucać kartony powleczone folią lub
lakierowane, np. pudełka po farbach do włosów?

Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.

Dlaczego my segregujemy, a śmieciarka miesza śmieci
z różnych pojemników?

Obecnie wykonawcy posiadają część taboru
z zabudową wielokomorową, które mogą zabrać
większą ilość frakcji. Może się tak stać również
wtedy, kiedy zostanie stwierdzony brak segregacji w pojemniku do tego przeznaczonym.
Od dnia 6 września b.r., tj. po wejściu w życie
nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach, po uzyskaniu informacji

o braku segregacji, mieszkańcy będą obciążeni wyższą stawką wynoszącą 30 zł za osobę
miesięcznie.
Dlaczego nie możemy segregować śmieci
tylko na „mokre” i „suche”, skoro zakład
Mastera potrafi oddzielać automatycznie
np. papier od plastiku? W mieszkaniach
w blokach są małe kuchnie, trudno zmieścić kilka
koszy na śmieci. A mogłyby być tylko dwa?

Są to uregulowania ustawowe. Obecnie w żadnej
gminie nie ma takiego systemu gromadzenia
odpadów.
Dlaczego w Tychach nie można złożyć deklaracji
na odbiór śmieci przed oddaniem budynku
do użytkowania (domy jednorodzinne)? Przecież już
podczas budowy i prac wykończeniowych spędza
się tam dużo czasu i powstają śmieci (również bio,
bo spożywa się posiłki)?

Nieruchomość niezamieszkałą należy wyposażyć
w pojemnik na odpady, zaznaczając w deklaracji, że dotyczy ona tego typu nieruchomości.
Po oddaniu budynku do użytku i jego zasiedleniu
należy złożyć nową deklarację uwzględniającą
liczbę mieszkańców.
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Nowe oznaczenia
kontenerów
Już za kilka tygodni do wielu tyskich wiat śmietnikowych trafią
nowo zakupione przez spółkę
MASTER kontenery na odpady,
opatrzone specjalnymi naklejkami
ułatwiającymi mieszkańcom zo-

rientowanie się w zasadach segregacji. Na razie stosowne naklejki
pojawiły się już w części śmietników na starych kontenerach.
Prezentujemy te oznaczenia, które
mieszkający w blokach wielorodzin-

nych Czytelnicy mogą sobie wyciąć
i umieścić na swoich domowych pojemnikach na odpady segregowane.
Będą one przydatne przynajmniej
do czasu, gdy zasady segregacji nie
wejdą nam w krew…

www.tychy.pl
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Segregacja
po nowemu

Od 1 lipca 2017 r. w całym kraju obowiązuje jednolity system segregacji
odpadów komunalnych. Zadecydowało o tym pod koniec 2016 r. Ministerstwo
Środowiska, wydając rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie z prawem Unii
Europejskiej Polska
w 2020 roku musi
uzyskać 50-procentowy
poziom recyklingu
i przygotowania
do ponownego użycia:
papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.
Obecnie ten poziom – jak
informuje MŚ – wynosi
ok. 30 proc.

Konsekwencją ministerialnego
rozporządzenia są nowe zasady
segregacji odpadów, które obowiązują na terenie całego kraju
od 1 lipca 2017 r. Teraz Wspólny System Segregacji Odpadów
(WSSO) polega na segregacji odpadów w podziale na cztery frakcje. W zabudowie wielorodzinnej
do pojemnika niebieskiego trafia
papier, do zielonego – szkło (bez
rozróżnienia na kolory), do żółtego – tworzywa sztuczne i metale, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji, np. resztki
jedzenia.
Rozporządzenie zakłada okresy przejściowe, m.in. ze względu na obowiązujące w gminach
umowy na wywóz odpadów.
Oznacza to, że nowe zasady segregacji samorządy wprowadzą
w zależności od tego, kiedy zakończą się trwające umowy, lecz
nie później niż 30 czerwca 2021 r.
Na wymianę pojemników na te
we właściwych kolorach gminy
mają pięć lat, czyli maksymalnie
do 30 czerwca 2022 r.

Radykalnych zmian w selektywnej zbiórce odpadów nie
trzeba było wprowadzać w gminach obsługiwanych przez firmę
Master – Odpady i Energia Sp.
z o.o. Tam już od kilku lat segregowane odpady surowcowe trafiają do osobnych pojemników:
papier – do niebieskich, szkło –
do zielonych, tworzywa sztuczne
i metale – do żółtych.
Nowością są pojemniki na odpady biodegradowalne – m.in.
resztki jedzenia. Te, w gminach
obsługiwanych przez spółkę
Master, stopniowo pojawiały się
w miejscach zbierania odpadów
od 1 kwietnia 2018 r.
Według nowych zasad segregacji kolorowe pojemniki powinny
być odpowiednio opisane: na niebieskich napis – PAPIER, na żółtych – TWORZYWA SZTUCZNE/METALE, na zielonych
– SZKŁO, na brązowych – ODPADY KUCHENNE.
Pozostałe, dotychczas obowiązujące zasady odbioru odpadów
w gminach obsługiwanych przez
firmę Master, nie ulegają zmianie. Nadal osobno odbierane
są odpady pozostałe po segregacji oraz popiół. Osobno odbierane są też odpady zielone –
trawa i liście, a w Tychach także
odpady kuchenne pochodzenia
roślinnego.
Odpady wielkogabarytowe: zużyte meble, sprzęt RTV
i AGD, odbierane są w również
bez zmian w ramach mobilnej
zbiórki sprzed domów jedno-

rodzinnych i w wyznaczonych
miejscach na osiedlach. Można
je też nieodpłatnie dostarczyć
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) – zlokalizowanych
w Tychach na ul. Serdecznej
i ul. Katowickiej. Tam można też
dostarczyć odpady niebezpieczne, jak np. baterie, akumulatory,
a także oddać inne odpady. Regulamin PSZOK oraz informator przyjęcia odpadów od mieszkańców znajdują się na stronie
www.master.tychy.pl.
Baterie można oddać też
w placówkach oświatowych oraz
urzędach, które spółka Master
wyposażyła w specjalne pojemniki. Przeterminowane lekarstwa i zbędny sprzęt medyczny (np. strzykawki) oddaje się
w aptekach.
W Tychach, gdzie odpady odbierane są przez spółkę
Master, z wprowadzeniem zasad jednolitego systemu segregacji odpadów komunalnych
nie ma problemów, bo w mieście funkcjonuje on już sprawnie od kilku lat. Jedyną nowością, do której mieszkańcy muszą
się dostosować, jest segregowanie odpadów kuchennych – biodegradowalnych (wprowadzone
od 1 kwietnia 2018 r.). W zabudowie wielorodzinnej powinny
one trafić do pojemników oznakowanych jako odpady kuchenne, a w zabudowie jednorodzinnej do osobnych, brązowych
worków. RS

ŚMIECIOWE WYZWANIE
arc.

www.tychy.pl

Działania proekologiczne to nie tylko segregacja odpadów, ale także dbanie o to, by
przestrzenie publiczne w naszym mieście uwolnić od śmieci pozostawianych np. w parkach
przez mniej świadomych mieszkańców. Także w Tychach odbywają się od czasu do czasu
akcje pod nazwą Trash Challenge, podczas których tyszanie sprzątają miejsca publiczne,
oczywiście odpowiednio segregując zebrane śmieci.
Na zdjęciu grupa radnych Rady Miasta Tychy oraz ich przyjaciół i młodzieży, która wiosną
sprzątała Park Północny.
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