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- Od 1 lipca mniej płacimy 
za odpady segregowane, więcej 
za zmieszane. Jak zamierzacie 
to kontrolować?

- Zostanie wprowadzona iden-
tyfikacja pojemników, chociaż
trochę będziemy musieli na nią
poczekać. Okres przejściowy
na dokonanie tego zadania wy-
nosi trzy miesiące. A to oznacza,
że do 30 września mamy obo-
wiązek oznakowania wszystkich
pojemników identyfiaktorem
elektronicznym. Jest to niewielki
chip, który pozwoli na zareje-
strowanie odbioru danego po-
jemnika, będzie też informował,
skąd pojemnik został wzięty, ja-
kie zawierał odpady itd. W Opo-
lu nie będzie ważenia pojemni-
ków, ale niektóre gminy
- Komprachcice, Chrząstowice,
Prószków - je wprowadziły. Dzię-
ki systemowi będziemy wiedzieć
dokładnie, którego dnia i o któ-
rej, jakie odpady i ile zostały
wywiezione. GPS zamontowa-
ny na śmieciarce - jest on wy-
mogiem ustawowym - odnotu-
je wszystko. Mamy instrumen-
ty do monitorowania wywozu.
Od gmin zależy, na ile będą
chciały skorzystać z tych moż-
liwości.

- A jeśli pracownicy będą mie-
li podejrzenia, że ktoś wrzucił 
do kubła gruz albo inne niedoz-
wolone odpady?

- Będą sprawdzać, czy sor-
towanie jest właściwe. Już te-
raz zdarzało się, że ktoś wsypał
do pojemnika z żółtą klapą zie-
mię, trochę gruzu, potem od-
dzielił to folią, a na górę wspypał
plastikowe butelki typu pet. W ta-
kich sytuacjach zwykle zawar-
tość kubła zdradza jego ciężar.
Będziemy takie przypadki doku-
mentować. Mamy kamery, ma-
my aparaty fotograficzne zsyn-
chronizowane z GPS i w dra-
stycznych reklamacyjnych
przypadkach będziemy z tego
sprzętu korzystać. Część gmin
zdecydowała się także na uży-
wanie czerwonych etykiet, swe-
go rodzaju czerwonych kartek.
Będą one nalepiane na po-
jemniki z odpadami źle pose-
gregowanymi. Taki kubeł nie zo-
stanie wywieziony, a „czerwo-
na kartka” będzie dla właściciela
sygnałem, że musi zawartość
pojemnika poprawić.

- Wielu mieszkańców regio-
nu ma obawy, że już wysokie 

ceny wywozu odpadów jeszcze 
wzrosną...

- To zależy od gminy.

- Gmina ustala stawkę za wy-
wóz, ale firmy - takie jak 
Remondis - wiedzą, ile realnie 
ten wywóz kosztuje.

- Wiemy bardzo dokładnie.
Kalkulacje są robione pod wy-
magania, jakie gmina stawia.
Jeśli na przykład gmina chce,
żeby wszystkie reklamacje były
nagrywane, koszt trochę wzroś-
nie. Jeśli co miesiąc mamy

z każdej posesji odebrać odpa-
dy wielkogabartowe, to także ten
comiesięczny objazd też trzeba
wkalkulować. Niektóre gminy
stawiały pewne wymagania,
a potem się z niektórych wyco-
fywały, bo okazywało się, że nie
będą w stanie z pieniędzy wpła-
conych przez mieszkańców
za nie zapłacić. Myślę, że ceny
rosnąć nie będą. Nie straszmy
ludzi. Niebezpieczeństwo jest je-
dynie w koszcie utylizacji od-
padów. Cena na tzw. RIPOK-
ach, czyli w miejscach, gdzie od-
pady zawieziemy, wahała się
w regionie od 190 do 230 zł
za tonę odpadów zmieszanych
i to była podstawa kalkulacji (na
tę sumę składa się także opła-
ta ekologiczna). Tymczasem je-
den z RIPOK-ów - koło Kietrza
- od 1 lipca ogłosił cenę 300 zł.
Jak cena w ciągu jednego mie-
siąca rośnie o połowę, to coś
jest nie tak.

- Gdzie będziemy mogli wy-
rzucać odpady niebezpieczne - 
baterie, stare farby, zepsuty te-
lewizor?

- W różnych gminach może
być przejściowo różnie. Gene-
ralnie gminy powinny organizo-
wać tzw. PSZOK-i, czyli punkty
selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych. To będzie docelowe
miejsce składania odpadów, któ-
rych nie będziemy wyrzucać
do pojemników.

- Kto je tam będzie zawoził?
- Zasadniczo klient sam. To

jest zasada, która sprawdza się
od lat w Niemczech, we Francji,
w Austrii czy w Czechach.

- Na razie w większości gmin 
takich PSZOK-ów jeszcze nie ma...

- Ale takie odpady dotychczas
też wywoziliśmy. Na przykład
w Opolu według grafiku przyjeż-
dżaliśmy z mobilnym kontene-
rem. Niektóre gminy do specy-
fikacji te mobilne kontenery wpi-
sały. I będą ogłaszać, kiedy
w poszczególnych sołectwach bę-
dą prowadzone okazjonalne zbiór-
ki. Ale docelowo powinny moż-
liwie szybko powstać PSZOK-i.

- Co z odpadami wielkogaba-
rytowymi?

- To jest usługa, która znala-
zła się w standardzie. Zwykle dwa
razy w roku taka zbiórka będzie
się odbywać. Ale w niektórych
gminach - w tym w Opolu - bę-
dziemy ją prowadzić co miesiąc.
Przy okazji zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych będzie można
pozbyć się także całej elektroni-
ki wielkogabarytowej.

- Co będzie z  osobami - wciąż 
takie są - które nie wypełniły jesz-
cze deklaracji?

- Będziemy wywozić odpady
wyłącznie w oparciu o wykaz, któ-
ry otrzymamy od zamawiające-
go, czyli z gminy. Jeśli gmina nie
zleci nam wywozu od danego
klienta, to my jego śmieci wy-
wozić nie możemy. Sytuacja jest
podobna do poprzedniej: kiedyś
był obowiązek podpisania umo-
wy z firmą wywożącą odpady,
dziś jest konieczność złożenia
deklaracji. Gminy w poprzednim
systemie kontrolowały, kto nie
ma umowy, czyli teoretycznie nie
wytwarza śmieci. Sądzę, że te-
raz będą postępowały podobnie.

- Pytanie szczegółowe, które 
zadaje wielu czytelników nto: czy 
kubki po jogurcie, śmietanie itp., 
które trafią do kubła na plastik, 
musimy przed wrzuceniem 
do niego umyć?

- Założenie jest takie, że po-
winny one być pozbawione resz-
tek produktów spożywczych.
Można je umyć, można wytrzeć
jednorazowym ręcznikiem. Po-
wody są dwa: jeśli kubeł będzie
czekał na posesji na wywiezie-
nie tydzień czy dwa, zaczną się
procesy gnilne, a to oznacza nie-
przyjemny odór; po wtóre te su-
rowce przetarte lub umyte w lep-
szym stanie trafią do recyklingu.
Puszkę na przykład po kocim je-
dzeniu też należy przetrzeć. Nie
ma natomiast konieczności odry-
wania etykiet, szorowania itp.

- Jak często będą wywożone 
odpadki? Część osób uważa 
za niesprawiedliwe, iż w blokach 
wywózka zasadniczo planowana 
jest częściej niż w zabudowie jed-
norodzinnej.

- Do budowy systemu go-
spodarki odpadami należy min.
oszacowanie, jak dużo odpadów
produkujemy. W Opolu staty-
styczny mieszkaniec produkuje
rocznie 360 kilogramów odpa-
dów. Przeliczamy to na średnią
wielkość pojemników. Przykła-
dowo, jeśli 4-osobowa rodzina
mieszkajaca w domku wytwarza
miesięcznie 240 kilogramów od-
padów, to stawiając jej kubeł
120-litrowy możemy go wywo-
zić co dwa tygodnie. Gdybyśmy
z bloku 10-piętrowego chcieli
wywozić odpady tak samo czę-
sto, pojemnik pod nim musiał-

by być monstrualnych rozmia-
rów. I odwrotnie. Jeśli zażyczy-
my sobie, żeby nam co tydzień
odbierano jeden nieduży wore-
czek śmieci, to koszt wywozu bę-
dzie rósł. Częstotliwość wywozu
będzie w różnych gminach zróż-
nicowana. Harmonogramy wy-
nikają z regulaminów utrzyma-
nia przepisów i czystości, gmi-
ny zwykle umieszczają je
na stronach internetowych urzę-
du i docierają z nimi bezpośred-
nio do mieszkańców (ulotki).
Zawsze jest możliwość dodat-
kowego wywozu poza standar-
dem, za dodatkową opłatą, na-
wet przez inną firmę niż tę, któ-
ra wygrała przetarg, ale wpisaną
w danej gminie do Rejestru Dzia-
łalności Regulowanej.

- Szczególnie wrażliwe są ku-
bły na biodpady, bo one zwykle 
najszybciej i najbardziej dokucz-
liwie cuchną. 

- Przy napowietrzanych po-
jemnikach, które proponujemy,
proces ten nie przebiega aż tak
szybko. Na dole są one
zaoptrzone w specjalny ruszt.
Byle ich nie wykładać folią, bo
to przeczy istocie takiego po-
jemnika. Częstotliwość odbio-
ru bioodpadów może być w róż-
nych gminach zróżnicowana.
Wspólna jest zasada, że w mie-
siącach wiosenno-letnich od-
bywa się on częściej, na przy-
kład raz w tygodniu, w miesią-
cach jesienno- zimowych rzadziej
- raz na dwa tygodnie.

- Przypomnijmy raz jeszcze, 
co oznaczają poszczególne ko-
lory kubłów lub klap do nich? 

- Do pojemnika z żółtą klapą
wrzucamy butelki plastikowe
po napojach (PET), butelki pla-
stikowe po kosmetykach i środ-
kach czystości, puszki aluminio-
we po napojach, duże folie opa-
kunkowe i torebki foliowe, a także
papier i makulaturę - kartony,
pudła, gazety, stare książki oraz
kartony wielowarstwowe po na-
pojach. W niektórych gminach,
gdzie odpady segreguje się
do worków, papier jest zbiera-
ny osobno.

Do pojemnika zielonego lub
z zieloną klapą powinny trafić bu-
telki po napojach, słoiki po prze-
tworach oraz pojemniki i naczy-
nia szklane zarówno białe, jak
i kolorowe.

Nie należy w nich umieszczać
szyb okiennych ani luster, na-
czyń ceramicznych fajansowych,
kryształowych i porcelanowych,
żarówek i lamp rtęciowych, bu-
telek z tworzywa sztucznego ani
toreb foliowych.

Ponadto w naszych gospo-
darstwach mogą znaleźć się jesz-
cze następujące rodzaje kubłów:
czarny na śmieci zmieszane, brą-
zowy na biodpady. Część gmin
zdecydowała się także na uży-
wanie osobnych kubłów na po-
piół. W innych do kubła będą
zbierane odpady zmieszane, a se-
gregowane trafią do worków. ❚

słoiki po żywności 

KUBKI
PO JOGURTACH
CZY SERKACH
MUSZĄ BYĆ
POZBAWIONE
RESZTEK
PRODUKTU.
DLATEGO
PRZED
WYRZUCENIEM
TRZEBA
JE PRZETRZEĆ

ekonto

SM

W każdej gminie śmieci
zbiera się trochę inaczej
Będziemy wywozić odpady wyłącznie na podstawie wykazów otrzymanych od gmin
– mówi APOLONIA KLEPACZ, dyrektor ds. rozwoju w opolskiej firmie Remondis.
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