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INTERPELACJA NR 354/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Zalecanego mieszkańcom sposobu segregacji odpadów w ulotce kolportowanej przez gminę 
/ dzielnicę. 
 

W związku z odpowiedzią Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 04 lipca 2013 r. 

(znak: GO.0003.7.2013.PSZ) na interpelację w tej sprawie (w BIP nr 820) przekazuję kolejne wątpliwo-

ści mieszkańców w tej sprawie: 

„…czy segregacja śmieci polegająca na wrzucaniu plastiku i papieru do jednego pojemnika ma sens? (…) firma preferująca 

podział na dwa pojemniki z frakcją suchą i mokrą szuka po prostu oszczędności (w tym przypadku potrzeba mniej samochodów 

do odbioru śmieci i mniej kursów), natomiast nie ma to nic wspólnego z segregacją mającą na celu ponowne wykorzystywanie 

odpadów, a chyba taki był zamysł ustawodawcy? Dla przykładu: wrzucając do pojemnika na frakcję suchą (czyli m.in. plastik i 

papier) gazetę i zadrukowany papier z drukarki oraz opakowanie po jogurcie, które jest mokre (będzie mokre niezależnie od tego 

czy było myte czy też nie – niemyte będzie zabrudzone płynnym jogurtem, a więc również mokre) doprowadzamy do zamoczenia 

papieru, który – UWAGA! – nie będzie mógł zostać przetworzony bowiem "z mokrego i pobrudzonego papieru nie uda się już 

uzyskać nowego produktu". Czas powtórzyć więc pytanie: jaki sens ma taka segregacja? Czy ma ona służyć jedynie oszczędno-

ściom firmy odbierającej śmieci? Czy zamysłem ustawy nie było przypadkiem zwiększenie liczby przetwarzanych odpadów, wzo-

rem innych państw Unii Europejskiej?” 

 

Dlaczego zatem Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi przedłożyło do uchwalenia regula-

min, który powoduje, że mieszkańcy w sposób niezamierzony mogą doprowadzić do tego, że posegrego-

wane surowce (papier) nie będą nadawały się do przetworzenia? 
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