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Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

„segregacja u źródła”
szyscy produkujemy odpady komunalne
potocznie nazywane „śmieciami”. W Polsce wytwarza się około 135 milionów ton
odpadów rocznie, z czego 11 milionów ton to odpady komunalne. Statystyczny Polak w ciągu roku produkuje ponad 300 kg odpadów. Jest to
cywilizacyjny, uboczny aspekt naszego życia. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich segregacja,
zbiórka stały się problemem globalnym, naszym
wspólnym, który wymaga poparcia społecznego.
Ochrona środowiska, w którym żyjemy, jest konieczna dla naszego własnego dobra i bezpieczeństwa. Niestety, często okazuje się, iż nie każdy zdaje
sobie sprawę z tego problemu, nie każdy też wie, jak
postępować, aby włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować
się do zasad jego funkcjonowania.
Segregacja odpadów to oddzielenie materiałów
nadających się do powtórnego wykorzystania – recyklingu oraz zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj
odpadów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Umożliwia ona ograniczenie ilości odpadów,
jakie trafiają na składowiska, oraz odzyskanie surowców wtórnych. Korzyści, jakie płyną z selektywnej
zbiórki odpadów, to czyste miejsca, w których żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy
oraz ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych, jak również uzyskanie przychodów finanso-
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wych zbierającego odpady i organizatora zbiórki.
Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty,
konieczne jest poważne potraktowanie tematu. Nie
jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku w codziennym życiu. Najlepszym rozwiązaniem jest
rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach i mieszkaniach – „segregacja u źródła”, co jest
głównym założeniem ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. jest organizatorem systemu gospodarowania odpadami w mieście Częstochowa. Zespół ds.
organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przygotował Regulamin, który określa
szczegółowo zasady utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy. Regulamin ten stanowi
kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach
mieszkańców oraz o sposobie postępowania. Obowiązek stosowania zapisów regulaminu utrzymania
czystości i porządku w przyszłości przyniesie oczekiwane, wymierne korzyści, przede wszystkim dla
środowiska naturalnego, oraz poprawi estetykę miasta; tragiczny w skutkach proceder wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, takich jak lasy czy
niezamieszkałe posesje, zostanie zahamowany. Regulamin o utrzymaniu czystości i porządku można
znaleźć na stronie www.odpady.czestochowa.pl.
W celu realizowania zapisów ustawy o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wybudowało w ramach projektu pn.: „System selektywnej
zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa” nr UDA-RPSL.05.02.00-00042/09-00, współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013, Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie
– SPSZOK. To kompleksowo wyposażony obiekt
przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych,
poremontowych oraz wielkogabarytowych selektywnie zebranych i dostarczonych przez mieszkańców Częstochowy.
Do specjalnych kontenerów i pojemników na terenie SPSZOK każdy mieszkaniec miasta Częstochowy będzie mógł przywieźć od poniedziałku do
soboty:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• odpady zielone,
• metale,
• przeterminowane chemikalia,
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• przeterminowane leki,
• zużyte baterie i akumulatory i inne odpady niebezpieczne,
• makulaturę,
• tworzywa sztuczne,
• szkło białe i kolorowe,
• opakowania wielomateriałowe.
W pierwszej połowie 2013 roku przygotowanych zostanie dodatkowo 200 terenowych punktów
zbiórki odpadów komunalnych w Częstochowie
przeznaczonych do selektywnego zbierania takich
frakcji jak szkło, papier i tworzywo sztuczne (plastik)
oraz 5 terenowych punktów selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych.
Poprzez zaplanowany przez Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. cykl artykułów poświęcony Selektywnej Zbiórce Odpadów Komunalnych w Częstochowie chcemy zaprosić
Mieszkańców Częstochowy do uczestnictwa w systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
tzw. „segregacji u źródła”. Przy odrobinie chęci
w codzienne, racjonalne selekcjonowanie odpadów
chronimy środowisko i oszczędzamy pieniądze.
W kolejnych artykułach opiszemy sposoby postępowania z poszczególnymi odpadami oraz korzyści
płynące z ich selektywnego zbierania oraz powtórnego przetwarzania.
Zapraszamy do śledzenia kolejnych artykułów.

