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Kontrola selektywnego gromadzenia odpadów!
Burmistrz Miasta Radymna zapowiedział w
dniach 7 – 11 maja 2018.r. kontrolę prawidłowości
prowadzenia
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych przez osoby zamieszkałe w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Czy powinno nas to obchodzić?
Na
początek
należy
stwierdzić,
że
ustawodawca, regulując temat odpadów, dla
mieszkańców budynków wielorodzinnych zastosował
odpowiedzialność zbiorową. Dana nieruchomość musi
zadeklarować jeden sposób w jaki będzie gromadziła
odpady. Do wyboru są dwa: selektywny (aktualna
opłata miesięczna uchwalona przez Radę Miasta 11,.zł/os) i nieselektywny (17,-..zł/os). W stosownym
czasie, dla wszystkich nieruchomości Spółdzielni
Mieszkaniowej, zostały złożone deklaracje o
selektywnym
sposobie
gromadzenia
odpadów.
Selektywne gromadzenie odpadów oznacza, że np.
słoiki z ogórkami, które zalegają trzeci rok w piwnicy,
nie można wyrzucić do pojemnika w altanie
śmietnikowej w całości. Na początek należy zalewę
wylać do kanalizacji, ogórki wysypać do pojemnika na
odpady biodegradowalne, słoik wrzucić do dzwona z
napisem szkło, zakrętkę do dzwona z napisem
tworzywa sztuczne. Ponieważ nie wszystkim osobom
chce się wkładać tyle wysiłku w ochronę, może nie tyle
środowiska, co atrakcyjnej ceny, selektywnie zebranych
odpadów jest mało. Odpady, w których jest wszystko
(słoik, zalewa, zakrętka, ogórki) są ciężkie i na
wysypisku trzeba zapłacić dużo więcej niż tylko za
ogórki. Słoik ogórków jest tu oczywiście przykładem
obrazującym wpływ braku świadomości i selekcji
odpadów na cenę za odpady. Podobnie rzecz się ma z
innymi odpadami, które da się oddzielić i
posegregować.
Wspomniana na wstępie odpowiedzialność
zbiorowa wymaga zainteresowania faktem, że sąsiad
pakuje reklamówkę w której są: butelki PET, puszki
metalowe, gazeta lokalna i obierki, do pojemnika w
altanie śmietnikowej. Tam jest miejsce wyłącznie na
odpady biodegradowalne. To, że osobiście segregujemy
odpady, nie wystarczy. Należy dołożyć starań aby
wszyscy to robili. Może grzeczna uwaga na początek
załatwi sprawę? Brak poprawy sytuacji może
doprowadzić do zmiany ceny za odpady lub zmiany
deklarowanego sposobu gromadzenia odpadów. W
obydwu przypadkach zapłacimy więcej!
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W większości altan śmietnikowych pojawiły się
tablice
przypominające
zasady
selektywnego
gromadzenia odpadów. Sukcesywnie wymieniać
będziemy pojemniki do selektywnej zbiórki. Pojemniki
na papier i tekturę będą posiadały otwór wrzutowy
większy. Modernizowane altany będziemy wyposażać
w przegrody na kartony tekturowe dużego formatu. Z
powodów ekonomicznych proces dostosowywania
kolorystyki pojemników będzie wydłużony w czasie.
Selektywnie składować odpady należy korzystając z
obecnego wyposażenia. Naklejki na pojemnikach
opisują rodzaj odpadów, który powinien znaleźć się w
środku.
Zgnieciona i zakręcona butelka PET nie wróci
do pierwotnych, dużych rozmiarów. Podobnie,
zgniecione kartony po dostawach kurierskich, napojach
czy puszki metalowe, nie zabierają tyle miejsca. Ich
mniejszy rozmiar ułatwia transport do pojemnika.
Kolejny raz przypominamy, że gruzu
powstałego przy remontach nie można wrzucać do
pojemników. Firma wykonująca remont może wysypać
go do pojemnika KP7 przy kotłowni K2 (przy ul. Złota
Góra). Przygotowując remont warto podejść do
administracji i porozmawiać o sposobie wywozu gruzu.
Odpady wielkogabarytowe typu: wersalki, sofy, stoliki,
fotele, szafki itp,
należy składać obok altany
śmietnikowej przy kotłowni K1 (przy budynku os.
Jagiełły nr 1)
Temat jest poważny i kosztowny. W
ekstremalnych
rozwiązaniach
porządkujących
selektywne gromadzenie odpadów stosowany jest:
monitoring, zamknięcia altan śmietnikowych na klucz,
czipowanie worków na odpady i inne utrudniające
życie i kosztowne przedsięwzięcia. Prawdopodobnie
stać nas na zdyscyplinowanie i segregowanie odpadów,
bez zwiększania opłat. To się po prostu opłaca!
Na zakończenie warto przyjąć do wiadomości,
że selektywne zbieranie odpadów jest nakazem
ustawowym i obowiązkiem każdego mieszkańca.
Oprac. Zarząd SM
_________________________________
Przewodniczący RN przyjmuje w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 15:00 – 16:00
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