
NOWE ZASADY 
segregacji odpadów

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Znaczna większość towarów, które nabywamy jest wykonana z plastiku, papieru, 
szkła, aluminium oraz innych tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Jeśli 
posegregujemy odpady to przestaną być śmieciem a staną się one wartościowym 
surowcem. Dużą część odpadów można przerobić lub  ponownie wykorzystać. 

Plastik może być przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe,  
a także namioty, plecaki, buty.
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Segregacja jest istotnym czynnikiem ograni-
czającym zanieczyszczenie środowiska, zużycie 
wody i energii oraz koszty utrzymania składo-
wisk będących zagrożeniem dla przyrody i dla 
człowieka.  Unia Europejska nakłada na nasz 
kraj coraz  większe wymagania dotyczące se-
gregacji, dlatego też zmuszeni jesteśmy do 
stosowania coraz  bardziej rygorystycznych 
norm. Według zaleceń Komisji Europejskiej  
w 2020 roku powinniśmy osiągnąć poziom 50%  
a  w 2030 roku poziom 60% odzysku i ponow-
nego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw 
sztucznych. Obecnie wskaźnik ten wynosi po-
nad 25%.  

Dlatego też idąc naprzeciw stawianym wy-
maganiom dotyczącym ochrony środowiska 
wszystkie gminy w Polsce zostały zobowiązane 
przez ustawodawcę do wprowadzenia jedna-
kowych zasad selektywnej  zbiórki odpadów. 
Nowe zasady zaczną obowiązywać od dnia  
1 stycznia 2019 r. Wynika to z zapisów rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 w sprawie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz.U.2017.19). Rozporządzenie weszło w życie 
w dniu 1 lipca 2017r., zgodnie z jego zapisami 
każda  gmina  ma zapewniony okres przejścio-
wy na wdrożenie nowych zasad selektywnej 
zbiórki, który kończy się z dniem zakończenia 
umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
tj. 31 grudnia 2018r.

Szczegółowy sposób segregacji określa 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Za-
sada dotycząca segregacji jest jedna – należy 
oddzielać surowce od odpadów, które nie na-
dają się do powtórnego przetworzenia. Należy 
oddzielać od siebie takie surowce jak tworzy-
wa sztuczne i metale, papier, a także opako-
wania szklane i odpady biodegradowalne.  
W związku z powyższym od początku 2019 roku 
nie będzie już możliwości podpisywania dwóch 
rodzajów umów na wywóz śmieci. Dotąd osoby, 
które deklarowały segregację odpadów wnosiły 
miesięczną opłatę śmieciową niższą niż ci, któ-
rzy od razu zapowiadali, że segregacją odpadów 
zajmować się nie chcą. Od stycznia 2019 roku 
wyboru już nie będzie. Dlatego wszyscy zobo-
wiązani zostaną do segregacji odpadów. W nie-
których spółdzielniach mieszkaniowych, które 
jeszcze nie pozamykały swoich zsypów ozna-
czać to będzie wyłączenie ich z użytkowania. 
Nie będzie już możliwości zrzucania śmieci do 
wspólnego kontenera. Mieszkańcy mają zadbać 
o to, by śmieci – posegregowane – trafiały tam, 
gdzie trafić mają. Aby odpowiednio zmotywo-
wać tych, którzy z segregowaniem mieli dotąd 
problem, zakłada się wprowadzenie swego ro-

dzaju „kar”. Śmieci źle posortowane będą uzna-
ne za „zmieszane”, a za wywóz takich gmina 
będzie mogła ustalić cenę aż czterokrotnie wyż-
szą niż w przypadku odpadów segregowanych. 
Jednorazowe źle posegregowane odpady nie 
będą wpływały na wysokość opłat, natomiast 
stałe i konsekwentne lekceważenie zasad se-
gregacji będzie powodowało zmianę umowy na 
wywóz śmieci i oczywiście podniesieniem jego 
kosztów. Firmy śmieciowe już teraz oznaczają 
w wielu miejscach plakietkami informującymi 
o nieprawidłowym posegregowaniu  śmieci lub 
jego braku. Jeżeli będzie się to powtarzać, infor-
macja o braku segregacji zostanie przez firmę 
przekazana do gminy. Konsekwencją tego bę-
dzie wydanie przez gminę decyzji administracyj-
nej zmieniającej umowę śmieciową. Stwarza to 
duże zagrożenie pod względem finansowym dla 
mieszkańców budynków wielorodzinnych. Jeśli 
bowiem kilka osób będą lekceważyć zasady se-
lektywnej zbiórki, to obarczą wyższymi opłatami 
za śmieci pozostałych mieszkańców budynku. 
Będzie także możliwość obniżenia opłat, dla 
osób które posiadają własny kompostownik.  
W zamian za  przetwarzanie w nich bioodpadów, 
będą płacili mniejsze rachunki za śmieci.

Zmiany w segregacji śmieci będą dotyczyły 
także właścicieli nieruchomości niezamiesz-
kałych, w których powstały śmieci. Do tej pory 
często zdarzało się, że właściciele takich po-
sesji nie podpisywali umów na wywóz śmie-
ci. W konsekwencji powstawały nielegalne 
wysypiska śmieci, które trudno było usunąć. 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych,  
w których powstały śmieci będą musieli po-
nieść opłaty za wywóz śmieci. Będą one niższe, 
ale jednak będą. Podobnie, mniejsze opłaty za 
wywóz śmieci poniosą właściciele ogródków 
działkowych.  Natomiast jeśli gminy nie będą 
zmieniać swojej polityki dotyczącej segrega-
cji i odzyskiwania odpadów zapłacą kary, a ich 
kosztami zostaną obciążeni mieszkańcy, któ-
rzy będą musieli płacić coraz więcej za śmieci.  
Zatem w naszym wspólnym interesie jest, aby 
segregować śmieci w sposób właściwy, i to nie 
tylko ze względów finansowych ale także ze 
względu inne poważniejsze zagrożenie jakim 
jest zanieczyszczenie środowiska, które wpływa 
nie tylko na nasze zdrowie ale i życie. Dbajmy 
więc o nasze środowisko, bo ma to decydujący 
wpływ na byt naszych przyszłych pokoleń.

MAŁGORZATA DAWID – CHRZĘSTEK,  
Dział Rolnictwa Ekologicznego  

i Ochrony Środowiska 
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