Fakty i mity o systemie
gospodarki odpadami
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Moje segregowanie
nie ma żadnego sensu
– odpady i tak zabiera jedna śmieciarka,
więc wszystkie znów zostają zmieszane.
Fakt, że różne typy odpadów zabierane
są jednocześnie i wywożone w jednym
pojeździe (śmieciarce) nie oznacza, że nasze
odpady zostają ponownie zmieszane i nie
są poddawane recyklingowi. Samochody,
którymi odbierane są odpady, są specjalnie
przystosowane do odbioru różnych frakcji,
posiadają komory, dzięki którym pracownicy
są w stanie przechowywać i transportować
odpady zgodnie z wymogami sortowni.
Widok śmieciarki, do której pracownik firmy
komunalnej wsypuje odpady z różnych
pojemników, zniechęca mieszkańców do
sortowania odpadów w domu. Niesłusznie.
Wystarczy przyjrzeć się budowie śmieciarki.
Do każdej z komór wrzucana jest oddzielna
frakcja odpadów.
Czasami śmieciarki na bocznych burtach
oznaczone są dodatkowymi tablicami
wskazującymi, jaki rodzaj odpadu trafia
do każdej z komór.
Koszt odbioru od mieszkańca
odpadów komunalnych to głównie
zysk firm odbierających
i zagospodarowujących odpady.
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Pozyskiwanie surowców wtórnych
z odpadów jest coraz mniej rentowne, a to przez cały szereg zmian w prawie oraz
na globalnym rynku odpadów w ciągu ostatnich 2 lat. Koszty funkcjonowania
systemu wzrosły właściwie w całym łańcuchu, a to odbija się na
cenach za odbiór odpadów, jakie muszą ponieść mieszkańcy.

Przyczyny wzrostu
cen odbioru odpadów
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Produkcja odpadów
Brak masowego segregowania odpadów
Zbyt niska jakość surowca przekazywanego do recyklingu
Odbiór odpadów
Wzrost cen energii i paliwa
Wzrost płacy minimalnej
Kosztowne inwestycje w samochody spełniające wymogi prawne
(ustawa o elektromobilności)
Przekazanie do zagospodarowania w Instalacji Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania, tzw. MBP
Kosztowne inwestycje narzucone przez ustawodawcę m.in. monitoring,
zaostrzone przepisy PPOŻ
Paliwo z odpadów (tzw. RDF)
Rynek podaży – brak zainteresowanych przyjmowaniem RDF (materiał opałowy
wytworzony z silnie rozdrobnionych odpadów)
Kilkukrotny wzrost cen za przekazanie RDF do cementowni
Składowanie odpadów
Ponaddwukrotny wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie
każdej tony odpadów w latach 2017–2020.
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Segregacja „u źródła” daje czysty surowiec.
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To nie prawda. Przykładowo szacuje się, że w żółtym worku tylko około 30%
odpadów nadaje się do recyklingu. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu
na zanieczyszczenia odpadów. Do recyklingu nadają się czyste butelki PET,
opakowania po chemii gospodarczej, czyste torebki foliowe czy puszki i puste
kartony po mleku lub napojach. Tymczasem w koszach na tworzywa sztuczne
znajdziemy także, np.: siatki po kartoflach, zatłuszczone folie po wędlinach,
opakowania z zawartością jogurtu. Niestety tego typu odpady nie będzie można
poddać recyklingowi materiałowemu, a co gorsze zanieczyszczą inne surowce.
Dlatego tak ważne jest, by do pojemników niebieskich, zielonych czy żółtych
wyrzucać tylko czyste odpady (nie myte ale opróżnione opakowania).
Nie będę segregować, skoro i tak odpady z posegregowanych
worków trafiają jeszcze do instalacji, gdzie się je sortuje.
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W całym systemie segregacji odpadów
najważniejsza jest właśnie zbiórka „u źródła”,
czyli ta w gospodarstwach domowych.
Odpady wyselekcjonowane w workach zawsze
będą czystsze niż gdyby chcieć je wydobywać
z odpadów zmieszanych.
Na przykład butelka PET – pusta wrzucona
do żółtego worka w sortowni ręcznej
lub mechanicznej trafi z pewnością do
innych butelek plastikowych, które zostaną
zbelowane i powędrują do recyklera. Gdyby ta sama butelka trafiła do odpadów
zmieszanych, z pewnością zostałaby zanieczyszczona resztkami jedzenia czy innymi
odpadami i jej wartość surowcowa byłaby zdecydowanie obniżona.
W sortowni osoby tam pracujące „doczyszczają” surowiec, czyli dzielą go
np. na butelki PET białe, kolorowe, chemię białą, kolorową, folię, strecz, puszki,
kartony po sokach czy mleku.
Selektywna zbiórka odpadów zielonych
w workach jest ekologiczna.
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Najlepiej odpady zielone po prostu kompostować, czyli zamienić w naturalny
nawóz, stosowany do uprawy warzyw, owoców i kwiatów. Bardzo dobrze
sprawdzają się przy tym kompostowniki, które można samodzielnie
przygotować i umieścić w ogrodzie, można też kupić gotowy
pojemnik na balkon czy do ogrodu. Jeśli jednak wielkość
mieszkania na to nie pozwala, lepiej odpady biodegradowalne
wyrzucać prosto z kubła do pojemnika na frakcję bio.

Jeśli odpady organiczne są gromadzone w szczelnie
zamkniętym worku plastikowym, zachodzi proces
fermentacji, czyli beztlenowego rozkładu,
a otrzymany surowiec nie będzie się nadawał
do dalszego przekształcania, np. w kompost.
Ja segreguję, a sąsiad z bloku wrzuca
wszystko do zmieszanych, bo tak łatwiej.
Czy moja praca ma sens?
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Obowiązkiem każdego z nas jest segregowanie odpadów, to nakaz zapisany
w prawie. Choć zmiana przyzwyczajeń wymaga czasu, to jest to niezbędne.
Można to porównać do chodzenia na pasach czy przechodzenia na zielonym
świetle – można sobie wyobrazić osoby nieprzestrzegające prawa, ale jak
wyglądałby ruch uliczny gdyby pasów na ulicy czy świateł na przejściach
dla pieszych nie było w ogóle?
Dlaczego ja muszę sortować odpady
na pięć frakcji, a w innych miejscach
w Polsce – nie?
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KAŻDY kontrakt na odbiór (i zagospodarowanie odpadów komunalnych), podpisany
po 1 lipca 2017 r. MUSI uwzględniać podział
odpadów komunalnych na 5 frakcji.
Jeśli rozporządzenie z 2017 r. weszło w życie
w trakcie trwania kontraktu, to gmina nie ma
obowiązku zmiany zasad, ale dostosowania systemu przy kolejnym przetargu
(maksymalnie do 30 czerwca 2021 r.).
Wszystko czego nie mogę wrzucić do pojemnika na segregację, powinno
wylądować w pojemniku czarnym na odpady zmieszane.
Tonery, baterie, opakowanie po farbie,
metalowe opakowanie pod ciśnieniem po
środkach chemicznych to tylko przykłady
odpadów powstających w domu
i wymagających specjalnego traktowania.
Należy je wyrzucać do odpowiedniego
pojemnika albo razem ze starymi meblami,
oponami czy sprzętem AGD oddać do PSZOK
(Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych ), znajdującego się
w każdej gminie.
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