
Dzień dobry!

W związku z tym, że powinniśmy bardziej dbać o środowisko, co jest oczywiste, i m. in.

segregować śmieci oraz nie wyrzucać ich byle gdzie, uważam, że władze również powinny coś w

tej sprawie zrobić. Nie chodzi tu tylko o informowanie o konieczności dbania o środowisko, ale o

rozbudowanie infrastruktury o nowe miejsca do segregowania śmieci.

Uważam, że segregowanie śmieci dla wielu mieszkańców jest dużym utrudnieniem, np. ze

względu na to, że mieszkają w małych mieszkaniach (15 – 30 m2), gdzie ciężko zmieścić kilka

pojemników.  Oczywiście  da  się  to  zrobić,  ale  jednak  jest  to  utrudnione.  Poza  tym,  mimo

zadeklarowania, że będzie się segregowało śmieci na pewno część społeczeństwa i tak tego nie robi

– z lenistwa i cwaniactwa.

W związku z powyższym uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby ogłoszenie przetargu

na  wybudowanie  obiektów  służących  do  segregacji  śmieci,  gdzie  pracownicy  danej  firmy

zajmowaliby się segregacją. Oczywiście za taką usługę byłaby naniesiona odpowiednia opłata, ale

nie wydaje mi się, że wyższa od obecnej, ponieważ i tak segregowane śmieci zapewne są jeszcze

kontrolowane.

Dzięki takiemu rozwiązaniu:

– rozwiązany by został problem z osobami, które płacą mniejszą kwotę za segregację,

a tego nie robią – kwota by była stała i zależna od firmy, z którą ma się podpisaną umowę;

– zostałyby stworzone nowe miejsca pracy;

– nie trzeba by było stawiać oddzielnych pojemników do segregacji, a miejsce, które

zajmują przeznaczyć na inne cele;

– firmy, które zajmowałyby się segregacją, mogłyby konkurować ze sobą, co mogłoby

doprowadzić do obniżenia cen za wywóz śmieci;

– segregacją zajmowałyby się firmy z odpowiednio wykwalifikowanym personelem,

dzięki czemu śmieci segregowane by były poprawnie – obecnie zapewne i tak trzeba segregować

już posegregowane śmieci, ponieważ, każdy mieszkaniec robi to na swój sposób.

W obecnej  sytuacji  brakuje mi jednej  rzeczy. Jest  wiele miejsc,  gdzie znajduje się dużo

obiektów  działkowych/letniskowych.  Przy  takich  obiektach  niestety  brakuje  miejsca  na

1



składowanie  śmieci.  Wiele  ludzi  niestety  robi  to  w  lasach  albo  je  spala.  Inni  wykorzystują

kontenery, które znajdują się przy cmentarzach. Są również tacy, którzy zabierają śmieci ze sobą i

wyrzucają w miejscu zamieszkania, albo po drodze w miejscu do tego przeznaczonym, o ile jest

taka możliwość.

Takich miejsc, gdzie w pobliżu można wyrzucić posegregowane śmieci jest bardzo mało,

dlatego przy ośrodkach działkowych, czy letniskowych powinny zostać postawione kontenery na

śmieci. Oczywiście za wrzucanie śmieci do tych kontenerów powinny zostać pobierane opłaty.

W związku z tym stworzyłem kilka mało profesjonalnych projektów, żeby zaznaczyć, jakie

mogą być rozwiązania.

1. Stawianie  zamkniętych  kontenerów  na  śmieci,  które  będą  miały  podział  na

segregowane śmieci. W takim przypadku gmina pobierałaby opłatę od właściciela działki. Opłata

byłaby dużo niższa, bo wiadomo, że śmieci nie byłyby składowane przez cały rok przez taką osobę.

Wadą tego rozwiązania jest  to,  że osoby,  które zadeklarowały segregowanie odpadów, mogłyby

wywozić do takich miejsc nieposegregowane śmieci.

2. Stawianie  zamkniętych  kontenerów  na  śmieci,  które  będą  miały  podział  na

segregowane śmieci, ale będzie na nich zamieszczony automat do pobierania opłaty. Wyglądałoby

to tak, że na kontenerze zamieszczony by był automat, np. z dotykowym ekranem, który miałby

własny akumulator zasilany energią słoneczną z panelu. Automat obsługiwałby, np. tylko monety,

ponieważ nie sądzę, aby jednorazowa opłata była wyższa niż kilka zł. Po zaznaczeniu na ekranie,

jakiego rodzaju śmieci będą wyrzucane (np. szkło, plastik, aluminium, papier, inne) pobierana by

była odpowiednia kwota. Po wpłaceniu zwalniane by były elektryczne zamki, które znajdowałyby

się w drzwiczkach dla poszczególnych przegródek. Po odblokowaniu drzwiczek można by było

wyrzucić  śmieci  do  odpowiedniego  pojemnika  (odpowiedniej  przegródki).  Po  zamknięciu

drzwiczek  następowałaby  ich  blokada.  Projekt  takiego  kontenera  widoczny  jest  na  obrazku

projekt1.png.

a) Można w nim zrobić podział na różne rodzaje śmieci tak, żeby miał po jednej komorze z

dwoma drzwiczkami na każdy rodzaj śmieci. Widać to na obrazku projekt_góra1a.png.

b) Można w nim zrobić podział na różne rodzaje śmieci tak, żeby miał podział na komory z

pojedynczymi drzwiczkami. Wyglądałoby to tak, jak w punkcie a), ale te komory by były jeszcze

podzielone na pół. Widoczne jest to na obrazku projekt_góra1b.png.
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3. Stawianie kontenerów z takimi założeniami, jak w punkcie 2 (a i b), ale te kontenery

podzielone by były na pojedyncze segmenty, które można by było łączyć za pomocą szybko-złącza.

Jeden  segment  musiałby  zawierać  automat  do  pobierania  opłaty  i  zarządzania  pozostałymi

(zwalnianie  blokady  z  drzwiczek  i  jej  zakładanie).  Ten  projekt  zobrazowany  jest  na  rysunku

projekt2.png.

Dzięki  takiemu  rozwiązaniu  można  by  było  wymieniać  tylko  te  segmenty,  które  zostały

wypełnione. Dodatkowo można by było je konfigurować w wybrany sposób.

W przypadku punktu 2 i  3 automat,  w którym umieszczałoby się opłaty,  mógłby zostać

rozszerzony o możliwość płacenia kartą płatniczą/kredytową. Dodatkowo poszczególne pojemniki

mogłyby zawierać czujniki pojemności i w przypadku, kiedy dany pojemnik, by się zapełniał to

wysyłana by była odpowiednia informacja do firmy obsługującej ten kontener.

Wolne powierzchnie, które dostępne by były na kontenerze, czy jego segmentach można by

było wykorzystać do umieszczania na nich reklam. Dzięki temu firma czy gmina obsługująca dany

kontener mogłaby czerpać z tego korzyści finansowe.

Wadą rozwiązania 2 i 3 jest to, że mieszkańcy mogą wrzucać kilka worków, robiąc tylko

jedną opłatę.

Miejsca  z  takimi  kontenerami  powinny  być  również  odpowiednio  zaznaczone,  aby

działkowicze wiedzieli, że mają możliwość legalnego wyrzucania śmieci.

Być  może  już  są  jakieś  plany  związane  ze  zmianami  w  zarządzaniu  odpadami,  ale

postanowiłem przekazać swoje pomysły do analizy. Dobrze by było, jakby zostały wprowadzone

„do życia”.
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