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Nowela ustawy śmieciowej
możliwa jest już w czerw-

cu - ocenia szef sejmowej
podkomisji ds. monitorowania
gospodarki odpadami Tade-
usz Arkit. Eksperci uważają,
że należy uregulować czę-
stotliwość odbierania śmieci
i poprawić przepisy o właści-
cielach nieruchomości.

Samorządy wskazują m.in.
na konieczność przywrócenia
egzekucji urzędów skarbowych
w sprawie zbierania opłat
śmieciowych. Powinno się tak-
że doprecyzować standardy
działania punktów selektyw-
nej zbiórki odpadów (PSZOK)
i regionalnych instalacji prze-
twarzania odpadów komunal-
nych (RIPOK).

Na problemy funkcjonowa-
nia PSZOK-ów zwrócił uwagę
Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska. Niektóre z tych
punków znajdowały się np.

zbyt daleko od mieszkańców,
bądź nie zbierały wszystkich
niezbędnych odpadów.

Arkit wskazał również
na problem ustanowienia mak-
symalnej i minimalnej ceny
za odbiór śmieci. Trybunał Kon-
stytucyjny nakazał doprecyzo-
wać ten przepis. Powinien on
uniemożliwiać nakładanie zbyt
niskich opłat, które nie pokry-
wają kosztów funkcjonowania
sytemu. - Opłata na miesz-
kańca musi być kształtowana
w oparciu o koszty, jakie ponosi
samorząd - zaznaczył poseł.

Hanna Jastrzębska z In-
spektoratu Ochrony Środowi-
ska zwraca uwagę, że ustawa
powinna także regulować czę-
stotliwość odbierania śmie-
ci. Podczas kontroli okazało
się, że niektóre samorządy od-
bierały odpady segregowane
z budynków wielorodzinnych
jedynie raz w miesiącu. ❚

Zmiana ustawy
od czerwca
Trzeba doprecyzować wysokość opłat
za śmieci, pracę PSZOK-ów,
częstotliwość odbioru odpadów.

Jego prezentacja odbyła się
10 lutego w samo południe.

Aktywnie uczestniczyli w niej
uczniowie PSP nr 8 w Opolu.

Ośmiokąt edukacyjny to
przestrzenna instalacja o wy-
miarach około 20 m kw. i wy-
sokości 2 metrów, na której za-
montowano 8 plansz. Ich usta-
wienie poprzedził happening
„Chcemy błękitnego nieba”.

Tematyczne plansze dotyczyły
problematyki niskiej emisji i pa-
lenia śmieci w piecach domo-
wych. Akcja jest rodzajem nie-
standardowej lekcji, podczas
której organizatorzy przybliżają
uczniom sprawę wpływu zanie-
czyszczonego powietrza na zdro-
wie oraz podpowiadają działa-
nia, które każdy może podjąć,
aby powietrze wokół było czyst-
sze. Podobne happeningi od-
bywają się w 10 polskich mia-
stach.

- To nasz nowy pomysł
na prowadzenie nieszablono-
wej edukacji ekologicznej - mó-
wi Wojciech Owczarz z Funda-
cji Ekologicznej Arka. - Palenie
śmieci w piecach domowych
jest zjawiskiem powszechnym.

W sezonie grzewczym coraz
częściej oddychamy śmierdzą-
cym, trującym dymem. Według
raportów Komisji Europejskiej,
co roku 28 tys. Polaków umie-
ra z powodu oddychania za-
nieczyszczonym powietrzem.
Nie pozwólmy, aby sąsiedzi tru-
li nas i nasze dzieci.

Ekologiczne lekcje są wstę-
pem do kampanii edukacyj-
nej „Listy do Ziemi”. Odbędzie
się ona w całej Polsce od 14
do 30 kwietnia 2014. W jej
trakcie młodzi będą pisać eko-
logiczne listy do dorosłych. Te-
matyka dotyczy palenia śmie-
ci w piecach domowych.

- Akcja promuje, niestety, za-
pominaną sztukę pisania listów,
jak i wykorzystuje nowoczesne
metody promocji i komunikacji
poprzez internet społecznościowy
- dodaje Wojciech Owczarz.

Chęć pisania listów zgłosiło
już ponad 160 tys. osób z po-
nad stu gmin. Wśród nich jest
także Opole.

Chętni mogą się zgłaszać
do końca lutego. Szczegóły
na portalu listydlaziemi.pl. ❚

Uczniowie przeciw paleniu odpadów
Z inicjatywy Fundacji Arka na pl. Wolności w Opolu stanął ośmiokąt edukacyjny.

Poseł Tadeusz Arkit, jeden
z głównych autorów usta-
wy śmieciowej i prze-

wodniczący sejmowej podko-
misji stałej ds. monitorowania
odpadów, zastrzega, że w pla-
nowanych zmianach ustawy za-
pisu o karaniu za grzebanie
w kubłach nie ma. Ale zaraz do-
daje, że nie jest on potrzebny,
bo taka możliwość istnieje
w obecnie obowiązującym sy-
stemie prawnym.

Dotąd gminy nie korzystały
z tego prawa, ale do lipca ubie-
głego roku nie były one właś-
cicielami odpadów.

- Myślę, że nie tyle chodzi 
o bezdomnych, którzy szuka-
ją np. butelek czy puszek alu-
miniowych, zwłaszcza w ogól-
nodostępnych koszach ulicz-
nych lub w pojemnikach
na odpady zmieszane, by zaro-
bić parę złotych na jedzenie czy
ubranie - mówi Tadeusz Arkit. -
W takich sytuacjach nie byłbym
za karaniem, skoro bezdomność
i ubóstwo jest problemem spo-
łecznym. Chyba że przy poszu-
kiwaniu wybranych odpadów ta-
ka osoba rozrzuci zawartość ku-
bła i narobi bałaganu. Ale
obserwujemy, że odpadami „in-
teresują się” także ludzie, któ-
rzy nie są bezdomni ani nie ży-
ją w nędzy.

Wprost przeciwnie, mają się
całkiem dobrze, ale to im wca-
le nie przeszkadza zabrać do sa-
mochodu posegregowane od-
pady, wywieźć i sprzedać.

- I to zakwalifikowałbym
wprost jako złodziejstwo - pod-
kreśla poseł. - Przecież ktoś
ustanowił system odbierania
odpadów, a mieszkaniec wy-
konał pracę polegającą na ich
segregowaniu po to, by płacić
mniej za wywóz.

Problem nie jest wyłącznie
teoretyczny. Na dowód poseł

przytacza skargę wójta jednej
z gmin, która zdecydowała się
na składanie posegregowanych
śmieci w workach. Pewnego
dnia worki z kilkudziesięciu po-
sesji znikły, zanim zdążyła je za-
brać odpowiednia firma. Zło-
dzieje ją uprzedzili.

- Im poziom segregacji bę-
dzie wyższy, tym pokusa, że-
by kraść odpady będzie większa
- uważa Tadeusz Arkit. - Chce-
my czy nie, odpady stały się
w nowym systemie towarem.

Apolonia Klepacz, dyrektor
ds. rozwoju opolskiego
“Remondisu”, podkreśla, że
sprawa ma zarówno aspekt

ekonomiczny, jak i ekologicz-
ny. - „Zbieraczy” zwykle inte-
resują przede wszystkim te od-
pady, które nadają się do odzy-
sku - puszki metalowe,
makulatura, tworzywa stuczne
i szkło - wylicza dyr. Klepacz.
- One mają określoną wartość.
Funkcjonowanie recyklingu
oparte jest na dopłatach. Fir-
my wywozowe za surowce prze-
kazane przez organizacje odzy-
sku do recyklerów otrzymują
dopłaty ustalane przez mini-
sterstwo. Jak nam te odpady
znikają, jeździmy po odpady
resztkowe i ponosimy straty.

Straty ponosi też gmina. Je-
śli z pojemników masowo bę-

dą znikać surowce, zabraknie
ich także w gminnych spra-
wozdaniach. Gmina nie osiąg-
nie wymaganego prawem po-
ziomu odzysku odpadów (w tym
roku to 14 procent) i może za-
płacić za to karę.

- W Szczecinku ogłoszono
niedawno przetarg na pojem-
niki podziemne, żeby surowce
były w nich tak zabezpieczone,
by nikt niepowołany się do nich
nie dostał - dodaje Apolonia
Klepacz. - Osobny problem to
nadużycia przy zbiórce złomu.
To nie przypadek, że wprowa-
dzono obowiązek rejestrowania
osób, które oddają złom
do skupu.

Inny kłopot jest z elektro-
śmieciami. Z powodów ekolo-
gicznych powinny one być od-
dawane w całości. Zbieracze
zwykle wymontowują z nich tyl-
ko to, co ma dla nich wartość,
a resztę wyrzucają, nie mar-
twiąc się, czy i jak bardzo jest
szkodliwa dla środowiska.

Polska nie jest odosobniona
w pilnowaniu prawa własności
do śmieci. Już rok temu głów-
ne portugalskie firmy domaga-
ły się od rządu wprowadzenia
kar za grzebanie w śmietnikach.
Argumentowały, że na skutek
wykradania odpadów pogar-
szają się ich wyniki ekono-
miczne. ❚

Śmieci coraz cenniejsze
Osoby grzebiące w pojemnikach na odpady w poszukiwaniu surowców wtórnych muszą się liczyć
z tym, że zostaną ukarane mandatem. Powody takich sankcji są ekonomiczne i ekologiczne.

Przybywa
kubłów
z czipami
Rośnie liczba miejscowości

na Opolszczyźnie, w któ-
rych kubły na odpady są
czipowane.

- Czipowanie pojemników
trwa m.in. w Opolu - mówi
Apolonia Klepacz z firmy
„Remondis”. - Można je po-
znać po tym, że z boku po-
jemnika umieszczona jest na-
klejka o wymiarach około 10
x 10 cm z wpisanym adre-
sem, rodzajem pojemnika
i kodem kreskowym. Ze
względu na ochronę danych
osobowych nie ma nazwiska.
W kołnierzu tego kubła
umieszczony jest czip - krą-
żek o średnicy 2,5-3 cm.

Dzięki czipowi możliwa 
jest elektroniczna identyfi-
kacja wywozu odpadów. Kie-
dy zaczipowany kubeł zosta-
je powieszony na śmieciarce,
antena rejestruje, że został
on opróżniony. Jeśli pojem-
nik nie zostanie wystawiony
lub pracownicy firmy wywo-
żącej odpady go nie zabio-
rą, automatycznie będzie to
widoczne. Ułatwia to m.in.
wyjaśnianie zgłaszanych przez
klientów reklamacji.

- Dane zbierane są do sy-
stemu, dzięki czemu wiemy,
ile i jakie pojemniki zostały
na trasie śmieciarki wywie-
zione - dodaje Apolonia Kle-
pacz. - W niektórych gmi-
nach, które sobie tego ży-
czyły, śmieciarki są wypo-
sażone także w wagę. Wszyst-
ko to pomaga w procesie ste-
rowania wywozem i jego na-
dzorze przez właściciela od-
padów, tj. gminę.

Pojemniki - tam, gdzie od-
pady wywozi „Remondis” -
są lub będą czipowane tak-
że w Chrząstowicach, Kom-
prachcicach, Prószkowie
i Lewinie Brzeskim. ❚

Z grzebania w śmietnikach żyje wielu bezdomnych. Trudno sobie jednak wyobrazić, że ktoś zdecyduje się karać ich za to.
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Uczniowie sami uzupełniali treść ekologicznych plansz. Taka lekcja
na pewno zostanie w pamięci na długo.
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