Tej ziemi nie odziedziczylimy po rodzicach, lecz wypo¿yczylimy j¹ od swoich dzieci

mieciowy zawrót g³owy
Odpady powstaj¹ w ka¿dym gospodarstwie domowym. Zgodnie z przyjêt¹ norm¹
ka¿dy mieszkaniec wytwarza 1,8 m3 mieci rocznie, wagowo jest to ok. 220-230 kg (jeden
kontener na kó³kach posiada pojemnoæ 1,1 m3). W Osiedlach KSM zamieszkuje 18824
osób, powstaje wiêc 33 883 m3 mieci rocznie. Odpady gromadzone s¹ w 280 kontenerach
ustawionych w 74 altankach mietnikowych na terenie czterech Osiedli KSM.
Do tej pory funkcjonuje jeszcze kilka
zsypów w budynkach wie¿owych, tj: w
jednej klatce schodowej bud. przy ul. Nowowiejskiej 5 i Sandomierskiej 78 oraz w
2-ch klatkach budynku przy ul. Sandomierskiej 158 i 160. W parterowych komorach tych zsypów znajduje siê ok. 60
pojemników o pój. 0,10 m3. mieci gromadzone s¹ równie¿ w koszach ulicznych
ustawianych przy ci¹gach pieszych, sklepach i placach zabaw.

kowañ szklanych odbieraj¹ sklepy spo¿ywcze. W ostatnich latach prowadzona
jest równie¿ selektywna zbiórka odpadów, której zasadniczym celem jest
zmniejszenie odpadów trafiaj¹cych do
rodowiska naturalnego, co znacznie
zmniejsza jego degradacjê. Program selektywnej zbiórki odpadów wdra¿a m.in.
MPO Kielce ustawiaj¹c oznakowane pojemniki o poj. 1100 litrów obok altanek

Zasady gospodarki odpadami reguluje Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o
utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku
Nr 236 poz. 2008), Uchwa³a Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 10.10.2002 r.
Nr 1141/02 w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie Kielc oraz w Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej - Regulamin
u¿ytkowania lokali mieszkalnych i porz¹dku domowego w KSM zatwierdzony
Uchwa³¹ nr 30/05 z dnia 30.03.2005 r. Rady Nadzorczej Spó³dzielni.

Niemal w ka¿dym gospodarstwie domowym okresowo wykonuje siê remonty
mieszkañ i przy okazji wymienia meble,
zmienia siê równie¿ zu¿yte lodówki, pralki, telewizory itp. Stare meble wystawiane s¹ czêsto na wewn¹trzbudynkowe ci¹gi komunikacyjne, b¹d przechowywane
w pomieszczeniach ogólnego u¿ytku
(pralnie, suszarnie), lub wyrzucane obok
altanek mietnikowych. Efektem remontów jest równie¿ sk³adowany obok budynków i altanek mietnikowych gruz.
Okresowo powstaj¹ te¿ odpady pochodz¹ce z ciêæ pielêgnacyjnych drzew i krzewów, skoszonej trawy i zgrabionych lici. Odpadem jest równie¿ piasek usuwany po okresie zimowym z chodników,
placów i ulic osiedlowych.
Jeszcze 30 lat temu na ulicach miast mo¿na by³o spotkaæ tzw. szmaciarzy, którzy skupowali star¹ odzie¿ i makulaturê
oferuj¹c w zamian ró¿ne towary np. emaliowane garnki.
Od kilkudziesiêciu lat istniej¹ punkty
skupu surowców wtórnych: makulatury,
z³omu, opakowañ szklanych. Czêæ opaSTRONA 12

mietnikowych. Segregacja jest prowadzona w trzech grupach: szk³o opakowaniowe, plastik, makulatura.
Na sta³e wtopi³y siê równie¿ w krajobraz osiedli kolorowe pojemniki tzw.
dzwony ustawiane przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi w odpowiednich kolorach:  bia³e odpady szklane, bezbarwne,  zielone odpady szklane kolorowe,  niebieskie makulatura,  ¿ó³te - odpady z tworzyw
sztucznych.
Czêæ odpadów pochodz¹cych z selektywnej zbiórki przetwarzana jest w procesie tzw. recyklingu. Oznacza to mniej
zu¿ytego surowca, z którego wytwarzany jest produkt. I tak np. wyprodukowanie papieru z makulatury to oszczêdnoæ
finansowa na poziomie 50 %, przy czym
proces przeróbki jest krótszy i tañszy.
Dzi system wywozu opiera siê na umowach cywilno-prawnych zawieranych z
firmami mieciarskimi, Gmina pe³ni tylko
funkcje nadzorcze. W zwi¹zku z nowel¹
ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku do nowych zadañ gminy nale¿eæ bê-

dzie zorganizowanie zbiórki i wywozu nieczystoci oraz selektywnej zbiórki odpadów. Ka¿da firma mieciarska (oprócz nale¿¹cych do gmin) bêdzie musia³a uzyskaæ nowe zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoci. Natomiast prawdopodobnie
ju¿ w drugim pó³roczu 2006 r. przyjdzie
kolej na zawieranie umów pomiêdzy w³acicielami i zarz¹dcami a odbiorcami odpadów, które ureguluj¹ równie¿ obowi¹zek selektywnej zbiórki odpadów.
Po wejciu do Unii Europejskiej Polska
zgodzi³a siê wprowadziæ w ¿ycie zalecenia dyrektywy unijnej dotycz¹cej recyklingu zu¿ytego sprzêtu elektronicznego
i elektrycznego, czyli przerobienia odpadów w taki sposób, aby czêæ materia³ów, z których produkty zosta³y zrobione
wróci³o w formie nowych produktów. W
dniu 21 padziernika 2005 r. wesz³a w¿ycie ustawa o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180 poz.
1495). Wiadomo, ¿e z tego powodu nie s¹
zadowoleni producenci sprzêtu elektronicznego, gdy¿ na nich spadnie obowi¹zek zorganizowania i sfinansowania recyklingu i unieszkodliwiania odpadów.
Ju¿ od sierpnia br. wprowadzaj¹cy nowy
sprzêt producent musi umieszczaæ na wyrobie odpowiednie oznakowanie z przekrelonym koszem na mieci. Od padziernika natomiast w ka¿dej fakturze sprzeda¿y musi siê znaleæ numer rejestru, który przedsiêbiorca uzyska od g³ównego
inspektora ochrony rodowiska.
Od lipca 2006 r. sprzedawcy bêd¹ zobowi¹zani do nieodp³atnego przyjmowania
starego sprzêtu w takiej samej iloci i tego
samego rodzaju co nowy wyrób sprzedawany np. mikrofalówka za mikrofalówkê,
¿elazko za ¿elazko. W innych przypadkach
u¿ytkownicy urz¹dzeñ bêd¹ musieli wyrzucaæ zu¿yty sprzêt do oznakowanych
kontenerów lub oddaæ go do punktu zbiórki. Nie wolno bêdzie wyrzuciæ go razem ze
mieciami. Za nieprzestrzeganie przepisów
groziæ bêdzie grzywna.
Od l padziernika 2006 r. ka¿da gmina na
swojej stronie internetowej lub w inny
zwyczajowo przyjêty sposób bêdzie informowa³a o znajduj¹cych siê na jej terenie firmach zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny, pochodz¹cy
z gospodarstw domowych oraz adresy
punktów zbierania tych wyrobów.

