Nowe zasady systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony. Oznacza to, że mamy dwa lata na
dostosowanie istniejącego systemu do wymagań rozporządzenia. Poniżej przedstawiamy docelowy model
selektywnego zbierania odpadów w podziale na kolory pojemników/worków:
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1. Brązowy kolor pojemnika zarezerwowany jest dla odpadów ulegających biodegradacji
z uwzględnieniem bioodpadów
2. Żółty kolor pojemnika oznacza odpady, w skład których wchodzą metale, tworzywa
sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
3. Odpady z papieru w tym odpady z tektury będą zbierane w pojemniku koloru niebieskiego.
4. Szkło oraz opakowania ze szkła w dalszym ciągu zbierać będziemy w zielonym pojemniku.
Nowością w stosunku do aktualnych zasad segregacji odpadów będzie osobna zbiórka papieru oraz
bioodpadów.
Wprowadzone zmiany, oprócz ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania i odbierania odpadów na
terenie kraju, mają na celu zintensyfikowanie segregacji, aby umożliwić osiągnięcie wymaganych prawem
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych oraz
ograniczania masy odpadów przekazywanych do składowania.
Od 2018 r. podwyższeniu ulegną ceny zagospodarowania niektórych frakcji odpadów (zmieszanych
odpadów komunalnych oraz popiołu) co jest efektem zaostrzenia przepisów z zakresie składowania odpadów
– które jest najmniej pożądanym sposobem zagospodarowania odpadów.
Pomimo znacznego podwyższenia opłat, które przewiduje w/w rozporządzenie za składowanie
odpadów, tutejszy urząd nie planuje w 2018 r. podwyżek opłat dla mieszkańców, jednakże aby utrzymać
system gospodarowania odpadami na tym samym poziomie, konieczne jest wzmożenie selektywnej zbiórki
odpadów tak, aby zminimalizować ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości.
Wobec powyższego, w 2018 r. należy spodziewać się częstszych kontroli sposobu gromadzenia odpadów na
poszczególnych posesjach, mających na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.
Tylko takie działania przyczynią się do zachowania właściwego stanu środow iska
naturalnego, które jest naszym wspólnym dobrem oraz oszczędności w domowym
budżecie.

