Obowiązkowa segregacja śmieci w Czeladzi.
Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady utylizacji odpadów. Teraz, każdy musi
segregować śmieci. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali wcześniej zbieranie odpadów
w sposób nieselektywny muszą obecnie zmienić zapis w swoich deklaracjach. Zmiany deklaracji
można dokonać na pierwszym stanowisku w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta
Czeladź lub elektronicznie poprzez ePUAP za pomocą profilu zaufanego lub elektronicznego podpisu
kwalifikowanego.
Podstawowa zmiana polega na tym, że w 2020 roku wszystkie śmieci mają być segregowane. Tej
zasady muszą przestrzegać mieszkańcy domów jednorodzinnych, bloków i kamienic. Wydział
Finansowo - Budżetowy tut. Urzędu na bieżąco zawiadamia właścicieli nieruchomości o
konieczności zmiany deklaracji. Śmieci należy segregować i umieszczać w odpowiednich
pojemnikach lub workach z podziałem na 5 podstawowych frakcji:
a) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, (metale i tworzywa sztuczne)
b) szkło, (szkło)
c) papier, (papier)
d) odpady biodegradowalne, (bio)
e) odpady zmieszane.
Zasady prawidłowej segregacji odpadów
Rodzaj pojemnika

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

Metale i tworzywa
sztuczne – żółty
pojemnik

Plastikowe butelki po napojach; plastikowe
opakowania po produktach spożywczych;
Butelek i pojemników z zawartością;
opakowania wielomateriałowe (np. kartony
opakowań po lekach i zużytych artykułów
po mleku i sokach); opakowania po środkach
medycznych; zatłuszczonych opakowań;
czystości i kosmetykach (np. opakowania po
części samochodowych; plastikowych
proszkach, kosmetykach, paście do zębów);
zabawek; zużytych baterii i akumulatorów;
plastikowe torby, worki, reklamówki i inne
puszek i pojemników po farbach i lakierach;
folie; aluminiowe puszki po napojach i
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD;
sokach; puszki po konserwach; folię
opakowań po olejach silnikowych.
aluminiową; metale kolorowe; kapsle,
zakrętki od słoików.

Papier – niebieski
pojemnik

Opakowania z papieru, karton, tektura;
gazety i czasopisma; katalogi i ulotki; papier
szkolny i biurowy; zadrukowane kartki;
zeszyty i książki; torby i worki papierowe.

Ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych; papieru
lakierowanego i powlekanego folią; papieru
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
kartonów po mleku i napojach; papierowych
worków po materiałach budowlanych; tapet;
pieluch jednorazowych oraz innych
produktów higienicznych; zatłuszczonych
naczyń jednorazowych z papieru.

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w
tym butelki po olejach); szklane opakowania
po kosmetykach.

Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów; szkła żaroodpornego;
monitorów; termometrów i strzykawek;
zniczy z zawartością wosku; żarówek i
świetlówek; reflektorów; opakowań po
rozpuszczalnikach; luster; szyb okiennych.

Resztki warzyw i owoców (w tym obierki,
itp.); gałęzie drzew i krzewów; skoszona
trawa i liście; trociny; niezaimpregnowane
drewno; resztki jedzenia, zwiędłe kwiaty;

Kości zwierząt; oleju jadalnego; odchodów
zwierząt; popiołu węglowego; drewna
impregnowanego lub malowanego; płyt
wiórowych, płyt MDF; ziemi, doniczek i
kamieni; resztek jedzenia zanieczyszczonych
tłuszczem lub wymieszanych z
pozostałościami zwierzęcymi.

Szkło – zielony
pojemnik

Odpady
biodegradowalne (bio) –
brązowy pojemnik

Pamiętajmy, że do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego nie da się odzyskać,
np.: jednorazowe pieluchy i inne zużyte produkty higieniczne i kosmetyczne, zatłuszczony papier,
porcelanę, fajans, ceramikę, tekstylia, buty, zabawki, zatłuszczone lub mocno zabrudzone folie i
opakowania, odzwierzęce resztki żywności lub z nimi zmieszane oraz zanieczyszczone tłuszczami,
itp. Uważajmy na odpady niebezpieczne! Nigdy nie wrzucamy ich do śmieci zmieszanych. Zamiast
tego należy wrzucić je do specjalnych pojemników na odpady tego typu w sklepach i aptekach (np.
baterie, leki) lub oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Czeladź, ul. Szyb
Jana 1H).
W województwie śląskim wytwarzane jest ponad 350 kg odpadów na osobę w ciągu roku. Dlaczego
aż tyle?
• Kupujemy za dużo – promocja, okazja, wyprzedaż, więc kupujemy, nawet jeżeli czegoś
zupełnie nie potrzebujemy. Ponad 90% zakupionych przedmiotów wyrzucamy w ciągu 6
miesięcy.
• Marnujemy żywność, nawet 9 mln ton rocznie! W ciągu miesiąca 4-osobowa rodzina wyrzuca
jedzenie o wartości ok. 200 zł.
• Wyrzucamy zamiast naprawić lub oddać innym – drobna awaria, niewielka rysa czy pęknięcie
– zabawki, sprzęty czy meble od razu lądują w koszu. W ten sposób nie tylko zaśmiecamy
środowisko, ale też tracimy pieniądze.
• Wszystko pakujemy w woreczki, pudełka, torebki, które zaraz po otwarciu trafiają na śmietnik.
• Stosujemy produkty jednorazowego użytku – butelki PET, puszki, pieluchy jednorazowe,
woreczki. Niestety, nasza wygoda to koszty nie tylko finansowe, ale i środowiskowe. Torebki
foliowe czy plastikowe butelki rozkładają się nawet kilkaset lat.
Wprowadzane zmiany są wynikiem nowych, ogólnokrajowych przepisów. Każda polska gmina
wprowadza teraz nowe zasady gospodarowania odpadami, a jednocześnie podwyższane są również
stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W Czeladzi najprawdopodobniej od marca br.
będą obowiązywały nowe stawki opłat tak, aby system gospodarowania odpadami mógł się
bilansować. Po uchwaleniu przez Radę Miasta nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklaracje dostaną
pisemną informację w tym zakresie.
A co się stanie, jeśli będziemy wyrzucać nieposegregowane odpady lub posegregowane niedbale?
Firma odbierająca odpady ma obowiązek przekazywać do Urzędu informacje o wystąpieniu takiego
przypadku wraz ze sporządzoną dokumentacją fotograficzną. Zostaną również spisane protokoły, na
podstawie których, na właścicieli lub zarządców nieruchomości, w których odnotowano
nieprawidłową segregację śmieci, będą nakładane kary.
Ustawodawca nakazał nakładanie kar od dwu- do nawet czterokrotnie wyższych niż bazowa stawka
opłaty. Właściciel lub zarządca nieruchomości, u którego stwierdzono nieprawidłową segregację
odpadów zapłaci minimum podwojoną opłatę za każdą osobę ujętą w deklaracji. W budynkach
wielorodzinnych odpowiedzialność będzie rozłożona na wszystkich mieszkańców.
Szczegółowe informacje na temat segregacji odpadów dostępne są na stronie internetowej
http://bip.czeladz.pl/gospodarka_odpadami/index.html oraz w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy
Zewnętrznych (Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, pokój 421).

