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Kaj tyn porzondek?
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Knurów. Gospodynie sprzed lat pogroziłyby palcem...

Są miejsca, gdzie na przeznaczenie
pojemników niespecjalnie się zważa...

K

iedy przed 5 laty ruszała
„śmieciowa rewolucja”,
jej twórcy zapowiadali, że
problem z odpadami komunalnymi zniknie raz na zawsze. Bo jakże
inaczej, skoro każdy mieszkaniec
miał obowiązek płacić za śmieci
(mniej, gdy segreguje, więcej, gdy
tego nie czyni). Zniknąć miały
dzikie wysypiska, bo po cóż wozić
odpady do lasu, skoro i tak się za
nie zapłaciło.
Na gminach spoczą ł obowiązek zorganizowania systemu
odbioru śmieci od mieszkańców.
Musiały określić stawki za wywóz
i wybrać firmę, która zajmie się
ich odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
Dzięki zmianom radykalnie
wzrosnąć miał odzysk surowców
wtórnych. Unia Europejska określiła poziomy, do których należało
dążyć i je osiągnąć w odpowiednim czasie. W 2013 roku w przypadku papieru, metali, szk ła
i tworzyw sztucznych, celem było
12 proc. odzysku. W 2017 roku
„poprzeczka” została podniesiona
do 20 proc., w obecnym należy
wykazać się 30-procentowym odzyskiem, w przyszłym – 40-procentowym, natomiast w 2020 roku
obowiązkiem jest 50 procent.
Idea ładna, cel szczytny, tylko... coś idzie nie tak. Na obrzeżach lasów nadal walają się śmieci,
a bajzel na osiedlowych placykach
gospodarczych też potrafi zakłuć
w oczy. Dlaczego?
- Wydaje się, że u części mieszkańców motywacja do segregowania odpadów nieco osłabła
– mówi Katarzyna Makarowicz,

prezes spółki Komart. – Za taką
opinią przemawiają nasze codzienne spostrzeżenia.
Warto posłuchać tego głosu,
bowiem to pracownicy Komartu
od prawie pięciu lat dzień w dzień
zajmują się odbiorem i zagospoda row y wa niem odpadów
komunalnych na terenie Knurowa. Najlepiej wiedzą, gdzie i jak
przebiega selekcja.
- Dobrze, a nawet bardzo dobrze, w tym względzie wypadają
mieszkańcy domów jednorodzinnych – zauważa pani prezes. – Zdecydowanie gorzej wyglądają osiedla.
Kierownik Działu Handlowego i Gospodarki Odpadami Brygida Poręba dysponuje zdjęciami,
które wymownie potwierdzają
te słowa. Widać na nich kontenery, przeznaczone na wyselekcjonowane surowce, zapchane
po czubek mieszanką odpadów
wszelkiego rodzaju.
- Niestety, zdarzają się osoby,
które nie traktują segregacji poważnie, stąd taki niewłaściwy efekt
– mówi kierownik Poręba.
Z d r u g iej s t rony dobr z e
sprawdzają się pojemniki-dzwony. Trafiają do nich wyselekcjonowane surowce, w oczekiwanym przez odbiorcę stanie.
Nie najlepsz a seg regac ja
„u źródła” to problem, ale...
- Przecież od przeszło roku
w Knurowie istnieje i działa bardzo nowoczesna sortownia, wybudowana przez Komart – ktoś
powie. – Wydaje się, że powinna
radzić sobie z selekcją odpadów
zmieszanych i zapewnić odpowiedni poziom selekcji.
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Prezes Makarowicz potwierdza, że spółka dysponuje takim
obiektem: - Co więcej, zbudowaliśmy sortownię nie wahając się
zainwestować znaczących środków własnych, jak też skutecznie
pozyskanych funduszy ze źródeł
zewnętrznych.
- Sytuacja jest jednak bardziej
złożona – zastrzega pani prezes.
– Przede wszystkim surowiec odzyskany z odpadów zmieszanych
jest – mimo nowoczesnej technologii – gorszej jakości (wilgoć, zabrudzenia) niż wyselekcjonowany
„u źródła” przez mieszkańców.
A odbiorcy wyśrubowują normy
i nie chcą przyjmować takiego
gorszego sortu. Nie mówiąc oczywiście o dużo niższych cenach
takiego surowca, bo to jakby poboczna kwestia...
Zdaniem naszej rozmówczyni
istotą systemu jest mimo wszystko
segregacja „u źródła”. Sortownia
nie jest w stanie – mimo nowoczesności – wyręczyć mieszkańców
z ich obowiązków.
Jak odzyskiwać coraz więcej
surowców, gdy motywacja słabnie? W knurowskim magistracie
urzędnicy jeszcze wierzą w rosnącą świadomość proekologiczną
mieszkańców. Ale nie jest to wiara
niezachwiana.
- Staramy się wpajać wiedzę
o korzyściach płynących z segregowania odpadów. Służą temu różnego rodzaju akcje i publikacje – mówią. – Niestety, w obliczu rosnących
wymagań to może nie wystarczyć.
Do tej pory stawiano na siłę
argumentów. Do zastosowania argumentu siły nie doszło ani razu.
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Nie miało być dzikich wysypisk ani bajzlu przy
śmietnikach, za to odzysk surowców taki, że
Szwedom i Niemcom oko by zbielało. Coś jednak
poszło nie tak...

- To prawda, do tej pory nikt
nie został ukarany za uchylanie się
od obowiązku segregacji odpadów
– potwierdzają urzędnicy.
To jednak może się zmienić.
Jeśli gminie nie uda się osiągnąć
odpowiedniego odzysku surowców, będzie zmuszona płacić
bardzo wysokie kary. Oczywiście
ze swojego budżetu.
- W praktyce oznaczałoby
to, że mieszkańcy, którzy dbają
o porządek i segregację, dopłacają
do tych, którzy tego nie czynią –
tłumaczą urzędnicy. – Wydaje się,
że sprawiedliwiej byłoby obciążyć
niesegregujących przewidzianą
wyższą opłatą. I chyba ku temu
zmierzamy, o ile niesegregujący
nadal będą lekceważyć obowiązek.
W Knurowie opłata dla niesegregujących wynosi 20 zł/miesiąc

od osoby. W przypadku osób,
które zadeklarowały segregowanie, a tego nie czynią, grozi im
grzywna w wysokości od 20 do
nawet 5 tys. zł.
W Olsztynie tylko w 2016
roku ponad pół tysiąca osób zostało przyłapanych na unikaniu
segregacji mimo jej deklarowania
– zostały obłożone podwyższoną
opłatą. Podobnie działa Poznań,
Wałbrzych, Chorzów, coraz więcej samorządów nastawia się na
zdecydowaną reakcję.
- Ileż można namawiać, prosić
i zachęcać... – słyszymy w urzędzie jednego z większych miast.
– Sprzeniewierzający się obowiązkowi działają na szkodę ogółu,
a na to zgody być nie może...
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