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50 litrów – tyle śmieci przeciętny Polak „produkuje” tygodniowo. Warto za-
dbać, aby tak duża liczba odpadów nie została po prostu wyrzucona i skła-
dowana bez pożytku na wysypisku śmieci, ale w jak największym stopniu 
dalej służyła rozwojowi gospodarczemu, a jednocześnie nie zanieczyszczała 
środowiska naturalnego. Aby ten szczytny i ambitny cel osiągnąć, potrzeb-
ne jest zaangażowanie każdego z nas, ponieważ odpady najefektywniej 
segreguje się tam, gdzie powstają – w naszych domach i miejscach pracy.

Segregacja śmieci prowadzona jest 
oczywiście także na terenie zakła-
dów utylizacji odpadów. Na tym 

etapie jest ona jednak dużo trudniej-
sza i droższa. Wystarczy napisać, że w 
przypadku braku segregacji odpadów 
aż połowę śmieci (wagowo) trafiają-
cych na taśmy w zakładach utylizacji 
stanowi tłuczone szkło, którego nie 
można w żaden sposób ponownie wy-
korzystać, a które jednocześnie „zanie-
czyszcza” inne rodzaje odpadów.

Podstawowy podział w przypadku 
segregacji odpadów obejmuje frakcję 
mokrą i suchą. Frakcja mokra to śmieci 
biodegradowalne, czyli łatwo i szyb-
ko ulegające naturalnemu rozkładowi 
– resztki jedzenia, odpady kuchenne, 
rośliny, zużyte materiały higieniczne. 

Frakcja sucha to śmieci trudno ulegają-
ce rozkładowi, najczęściej wykonane z 
materiałów nieorganicznych – ubrania, 
porcelana, wyroby gumowe i skórzane, 
metalowe i plastikowe, ale także tektu-
ra i drewno.

Wyróżnia się także tzw. elektro-
śmieci – od zużytych zwykłych baterii, 
które można wrzucić do pojemników 
znajdujących się w większości sklepów 
i punktów usługowych, po stary sprzęt 
AGD i RTV, który musimy sami wywieźć 
do zakładu utylizacyjnego lub pocze-
kać na specjalną objazdową zbiórkę 
kilka razy w roku. Możemy także udać 
się do sklepu ze sprzętem elektronicz-
nym. Takie sklepy przyjmują najczęściej 
stary sprzęt przy zakupie nowego tego 
samego typu.

Do zwykłych pojemników nie może-
my wyrzucać także przeterminowanych 
bądź niepotrzebnych leków, odpadów 
niebezpiecznych (farby, oleje i inne che-
mikalia) oraz odpadów remontowo-bu-
dowlanych. Pojemniki na niepotrzebne 
leki znajdują się w większości aptek. Z ko-
lei odpady niebezpieczne i gruz możemy 
wywieźć do zakładu utylizacyjnego, któ-
ry ma obowiązek je od nas odebrać.

Segregować, ale po co?
Segregacja odpadów służy ich po-

nownemu wykorzystaniu, czyli recy-
klingowi. Dobrze prowadzona zbiórka 
odpadów może zapewnić pozornie 
niepotrzebnym śmieciom drugie, a na-
wet trzecie i kolejne „życie”. 

Bardzo korzystny jest już podstawo-
wy podział na frakcję mokrą i suchą. Z tej 
pierwszej bardzo niskim kosztem można 
uzyskać naturalny kompost, wykorzysty-
wany w rolnictwie i ogrodnictwie, bądź 
biogazy, będące źródłem ekologicznej 
zielonej energii. To dlatego przy zakła-
dach utylizacji odpadów w wielu polskich 
miastach powstają biogazownie bądź  
bioelektrownie. W gdańskim zakładzie 
utylizacyjnym w 2016 roku uzyskano w 
ten sposób 6,3 mln metrów sześcien-
nych biogazu. 

Z kolei wyselekcjonowanie frakcji 
suchej, a zwłaszcza w jej ramach pod-
stawowych surowców wtórnych (pa-
pier, plastik, metal, szkło), umożliwia 
ponowne wykorzystanie w przemyśle 
najbardziej potrzebnych, a jednocześnie 
najbardziej szkodliwych dla środowiska 
przyrodniczego materiałów. W Gdańsku 
w 2016 roku udało się odzyskać ponad 
18 tysięcy ton surowców wtórnych!

W ten sposób pomagamy rodzimej 
gospodarce (źródła surowców nie są 
przecież niewyczerpane), ale także chro-
nimy polską przyrodę. Wystarczy uświa-
domić sobie, że papier ulega rozkłado-
wi przeciętnie po sześciu miesiącach, a 
zatem stosunkowo szybko. Ale metal 
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W Gdańsku obowiązuje podstawowy podział odpadów 
na frakcję mokrą i suchą. Co ważne, segregowanie śmieci 
wciąż nie jest obowiązkowe, ale warto to robić. W Gdań-
sku podstawowa opłata za wywóz odpadów segregowa-
nych wynosi 44 grosze za metr kwadratowy powierzchni 
lokalu (np. mieszkania). W przypadku odpadów niesegre-
gowanych opłata jest dwa razy wyższa – to 88 groszy za 
metr kwadratowy. A zatem warto być „eko”!

Jeśli segregujemy odpady, powinniśmy pamiętać, że frak-
cję mokrą wrzuca się do pojemników na śmieci w kolorze 
brązowym, a frakcję suchą do pojemników czarnych. Odpa-
dy niesegregowane wyrzuca się do szarych pojemników. 

Jednak podział na śmieci mokre i suche to tylko począ-
tek segregacji. W wielu punktach w Gdańsku można pro-
wadzić bardziej selektywną, a zatem i efektywną z punktu 
widzenia ochrony środowiska, zbiórkę odpadów. Jeśli przy 
naszym miejscu zamieszkania lub pracy stoją kolorowe 
pojemniki, pamiętajmy o ich przeznaczeniu. W niebieskich 
zbiera się papier, w żółtych – tworzywa sztuczne, w zielo-
nych lub białych – szkło.

Przy tym ostatnim przypadku warto zatrzymać się 
na dłużej, bowiem szkło jako osobną frakcję odpadów 
wydzielono w Gdańsku dopiero w lipcu 2016 r. Jakie są 
zasady zbiórki odpadów szklanych? Do specjalnych po-
jemników wrzucamy szkło białe lub kolorowe pochodzą-

ce z opakowań po żywności lub kosmetykach – na przy-
kład słoiki i butelki. Pamiętajmy, aby wcześniej całkowicie 
opróżnić opakowanie i usunąć wszystkie nieszklane ele-
menty: uszczelki, zaciski, nakrętki, kapsle itp. Wrzucanych 
opakowań nie tłuczemy! Selektywna zbiórka odpadów 
szklanych nie obejmuje szkła poddanego obróbce, w tym 
zniczy, kryształów, szyb okiennych, luster, szkła zbrojone-
go i żaroodpornego, żarówek.

Zapraszamy do udziału w na-
szym edukacyjnym konkursie eko-
logicznym.   Wykonane przez siebie 
zdjęcie obrazujące jeden z dwóch 
tematów: 
1. Ochrona środowiska naturalne-

go w Polsce (szczególnie w wo-
jewództwie pomorskim)

2. Gospodarka i przyroda w woje-
wództwie pomorskim 
należy przesłać do redakcji (na ad-

res mailowy: magazyn@solidarnosc.
gda.pl lub za pośrednictwem profilu
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” w serwisie Facebook.)

Zwycięzców w obu kategoriach 
wybierze specjalne jury. A zatem, 
chociaż czas letnich wyjazdów już 
za nami, zapraszamy do kontaktu 
z przyrodą, a później do uwiecznie-
nia tych chwil na zdjęciach. Czeka-
my na nie do końca listopada.

– dopiero po dziesięciu latach, plastik 
– w czasie od stu do… tysiąca lat, a szkło 
nawet dopiero po czterech tysiącach lat! 
A zatem każde opakowanie wyrzucone 
przez nas nie w miejscu do tego przezna-
czonym będzie miało negatywny wpływ 
na życie wielu kolejnych pokoleń.

Na szczęście w Polsce coraz częściej 
prowadzi się selektywną zbiórkę od-
padów i stosuje recykling. Aby ułatwić 
takie proekologiczne działania, w lipcu 
2016 roku wprowadzono ogólnopolski 
system segregacji odpadów, z zastrze-
żeniem, że poszczególne samorządy 
(bo to one będą odpowiedzialne za 
zapewnienie odpowiedniej infrastruk-
tury – kolorowych pojemników – i zor-
ganizowanie wywozu odpadów) mogą 
wdrożyć nowe przepisy najpóźniej 
w 2019 roku. W Gdańsku ogólnopol-
ski system segregacji odpadów zacznie 
obowiązywać od kwietnia 2018 roku. 

Wszystko po to, by zgodnie z dyrek-
tywami Unii Europejskiej w 2020 roku 
poziom odzysku surowców wtórnych 
w Polsce wyniósł 50 procent. To dużo, 
zważywszy że obecnie w naszym kra-
ju wynosi on 26 procent. Jako społe-
czeństwo musimy zatem co najmniej 
podwoić swoje wysiłki na rzecz selek-
tywnej zbiórki odpadów.

Adam Chmielecki
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