
Jak segregujemy śmieci – wnioski z kontroli 

W kwietniu 2014r. pracownicy Urzędu Gminy w Kochanowicach przeprowadzili kontrolę odbioru 

przez PZOM Waldemar Strach odpadów komunalnych. Celem kontroli było sprawdzenie ilości 

odbieranych śmieci. Pracownicy Urzędu każdego dnia o 600 stawiali się w siedzibie przedsiębiorcy 

w Konopiskach, dokonywali ważenia śmieciarek, po czym ruszali w rejon odbioru odpadów. Po 

zebraniu odpadów śmieciarki ponownie były ważone, co pozwoliło na ustalenie ilości odebranych 

odpadów. Poniżej wyniki: 

 

Przy okazji pracownicy przyjrzeli się jak mieszkańcy naszej Gminy radzą sobie w nowym systemie. 

W większości odpady są dobrze segregowane, na wyróżnienie zasługują zwłaszcza ci mieszkańcy, 

którzy wzorowo postępują z odpadami. Wzorcowa postawa to przede wszystkim zapobieganie 

powstawaniu odpadów, np. poprzez przemyślane zakupy – kupujmy produkty w większych, 

ekonomicznych opakowaniach, używajmy ekotoreb wielokrotnego użytku zamiast reklamówek. Jeżeli 

już mamy reklamówkę wykorzystajmy ją jako worek na śmieci. Prawidłowa segregacja to papier, 

tworzywa sztuczne i metale oraz szkło w workach, a w pojemniku tylko pozostałości z segregowania, 

których przy prawidłowym postępowaniu powinno być niewiele. Najbardziej korzystnym jest 

zagospodarowanie bioodpadów we własnym kompostowniku. W niektórych przypadkach jednak 

segregacja nie do końca była prawidłowa, a mieszkańcom zwrócono na to uwagę.  

 

Oto przykłady nieprawidłowości oraz sposób właściwego postępowania:  

 

opakowania szklane i plastikowe  

należy posegregować 

 

 

 

 

ziemia, resztki roślinne  

powinny znaleźć się na kompostowniku  

lub w PSZOK 

 

 

 

odpady poremontowe  

należy oddać do PSZOK 

papier tworzywa sztuczne szkło metale odpady bio wielkogabarytowe zmieszane
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Odpady komunalne odebrane w kwietniu 2014r. 



W przypadkach zmieszania odpadów pomimo zadeklarowanej segregacji mieszkańców wezwano do 

złożenia wyjaśnień w związku z nieprawidłowościami. Nieprzestrzeganie zasad segregacji skutkuje 

naliczeniem wyższej opłaty – jak za odpady zmieszane. Obecnie stawka za takie odpady wynosi 14 zł 

miesięcznie od osoby.  

Poniżej, dla przypomnienia zasady prawidłowej segregacji: 

DO WORKÓW WRZUCAMY: 

NIEBIESKI ŻÓŁTY ZIELONY BRĄZOWY   
ODPADY 

SPECJALNE 
 

czysty i suchy 

papier - np. 

gazety, 

czasopisma, 

kartony, 

tekturę, 

katalogi itp. 

 

opakowania 

plastikowe, 

butelki, kartony 

po sokach, mleku 

itp. opakowania 

po kosmetykach, 

woreczki i torby 

foliowe, opakowa- 

nia metalowe, 

folie aluminiowe, 

puszki, kapsle, 

nakrętki, drobne 

metalowe 

narzędzia itp. 

 

 

szklane butelki po 

napojach, słoiki 

bez zakrętek, 

szklane naczynia 

itp. 

 

odpady 

kuchenne, fusy 

z kawy 

i herbaty – 

razem 

z filtrem, 

ściętą trawę, 

rośliny,  brudne 

ręczniki 

papierowe, 

popiół 

z kominka i 

grilla itp. 

  

 

meble, baterie, 

akumulatory, 

świetlówki, 

sprzęt 

elektryczny 

i elektroniczny, 

chemikalia, opony, 

gruz i odpady 

remontowe, szyby 

okienne, 

styropian 

opakowaniowy itp. 

dostarczamy do 

punktu zbiórki 

odpadów (PSZOK) 

  


