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Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów
komunalnych od mieszkańców i przedsiębiorców jest miasto
stołeczne Warszawa.
Dotychczas funkcjonujący system wymagał modyfikacji, gdyż nie w
pełni realizował cele, jakie Polska chciała osiągnąć w związku z
akcesją do Unii Europejskiej. Do tej pory ponad 80% odpadów
komunalnych po rozdrobnieniu trafiało na wysypiska.
Działania warszawskiego samorządu są nastawione nie tylko na
ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska, ale
również na wyeliminowanie tak zwanego dekodowania, czyli
zmieniania kodów odpadów przez firmy je odbierające w taki
sposób, aby możliwe było ich tanie składowanie, często w
miejscach do tego nie przeznaczonych.

Warszawa, 6.04.2010 r.

Cel funkcjonowania nowego systemu
•

Uszczelnienie systemu - koszty zapłaci 100% wytwórców,

•

Spełnienie celów ekologicznych,

•

Rynek regulowany, oferty przetargowe, warunki określone przez
miasto,

•

Oferowane ceny pokrywają realne koszty odbioru
i zagospodarowywania odpadów,

•

Kontrolowane przez miasto sposoby zagospodarowywania
odpadów,

•

Odpady w sortowniach, kompostowniach, instalacjach termicznego
przekształcania odpadów,

•

Kierowanie środków inwestycyjnych na nowe instalacje,

•

Ustabilizowane odpady komunalne, po procesach
technologicznych kierowane na składowiska.
Warszawa, 6.04.2010 r.

Odbiór odpadów komunalnych

Firmy z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na odbiór odpadów to:

•

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.;

•

PPHU LEKARO;

•

SITA Polska Sp. z o.o.;

Umowy obowiązują przez trzy lata (do 2017 r.)

Warszawa, 6.04.2010 r.

Etapy wdrażania nowego systemu

Od 1 lutego 2014 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
został wprowadzony w 8 dzielnicach m.st. Warszawy.

Warszawa, 6.04.2010 r.

System zbierania odpadów
komunalnych po 1 sierpnia 2014 r.

Od 1 sierpnia br. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
wejdzie w pozostałych 10 dzielnicach m.st. Warszawy (Białołęka, Bemowo,
Bielany, Mokotów, Ochota, Targówek, Ursus, Włochy, Wola oraz Żoliborz).
Swoim zasięgiem będzie obejmowałł teren całego m.st. Warszawy.
Warszawa, 6.04.2010 r.

Selektywna zbiórka odpadów
komunalnych w Warszawie

Nowy system zakłada zbiórkę:
•
•
•

łącznie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań
wielomateriałowych, oznaczonych jako odpady „segregowane suche”;
selektywnie
zebranych odpadów opakowaniowych ze szkła,
oznaczonych jako „szkłło opakowaniowe”;
niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, oznaczonych
jako „odpady zmieszane”.
Warszawa, 6.04.2010 r.

Minimalne częstotliwości odbioru
Zasady odbierania odpadów komunalnych:
a) zabudowa jednorodzinna:
• odpady zmieszane (odpadki kuchenne etc.): co najmniej raz na dwa
tygodnie,
• odpady segregowane – suche (papier, karton, plastik, kartony po
sokach i mleku etc.): co najmniej raz na cztery tygodnie,
• szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie;
b) zabudowa wielorodzinna:
• odpady zmieszane: co najmniej dwa razy w tygodniu;
• odpady segregowane – suche: co najmniej raz na tydzień;
• szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie.
Odpady zielone (m.in. liście) odbierane są, od maja do listopada,
w każdym tygodniu danego miesiąca od soboty do poniedziałku.

Kampania informacyjna

Z początkiem maja br. rozpoczęła się kampania
informująca o podstawowych zasadach nowego
systemu. Obejmuje ona m.in.:
- ogłoszenia w prasie;
- spoty radiowe;
- ekrany w środkach komunikacji miejskiej.
Od czerwca br. m.in. we współpracy z Urzędami
Dzielnic dystrybuowany jest plakat odnośnie do
ogólnych zasad systemu.
W sierpniu br. zostanie wydana broszura
o nowym systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi informująca wszystkich
mieszkańców o zasadach systemu

Warszawa, 6.04.2010 r.

Wewnę
ętrzna kampania promują
ąca
segregację
ę odpadów
Zaangażżowanie pracowników
Urzę
ędu m.st. Warszawy
Specjalne pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów.
Z dużym zainteresowaniem pracowników
stołecznego ratusza, spotkała się
inicjatywa segregowania odpadów na
terenie Urzędu.
W połowie grudnia 2013 r. pojawiło się
57 dodatkowych pojemników (w podziale
na frakcje suchą (pojemnik czerwony)
oraz szkło (pojemnik zielony).

Warszawa, 6.04.2010 r.

W 27 lokalizacjach znajduje się 163
takich dwukomorowych pojemników na
segregowanie odpadów komunalnych.

Kampania edukacyjna Warszawskie Dni Recyklingu
Dni Recyklingu to cykliczna impreza
organizowana we współpracy z firmami
odbierającymi odpady.
Jej celem jest szerzenie zachowań przyjaznych
środowisku oraz promowanie wśród
warszawiaków recyklingu jako szansy na
rozsądne gospodarowanie ograniczonymi
zasobami naturalnymi Ziemi.
W tym roku impreza odbędzie się w dniach 6-7
września br. Najpierw odbędzie się zbiórka
odpadów segregowanych w dzielnicach.
Następnego dnia w parku Agrykola przy ul.
Myśliwieckiej będzie zorganizowany piknik
rodzinny.
Warszawa, 6.04.2010 r.

Platforma 19 115 – bieżąca obsłługa
zgłoszeń i reklamacji oraz podjętych
interwencji
„Warszawa 19115” to nowoczesny system komunikacji z mieszkańcami i
pierwszy na taką skalę projekt w Polsce. Usprawnia on i upraszcza
komunikację pomiędzy administracją i mieszkańcami.
Usługi są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Do dyspozycji
mieszkańców czeka zespół 75 konsultantów
Od uruchomienia systemu w listopadzie ub. r., do centrum wpłynęło ponad 180
tys. zgłoszeń. Dziennie konsultanci przyjmują ok. 850 próśb o informację lub
interwencję.
W ramach systemu przyjmowanie są zgłoszenia dotyczące odbioru odpadów
komunalnych. Następnie są one przekazywane do firm odbierających odpady
w celu realizacji zgłoszeń i reklamacji. Stała weryfikacja realizacji umów.

Warszawa, 6.04.2010 r.

Odzysk frakcji suchej z terenu
Warszawy (w tym papieru)

http://www.storaensonarew.pl/

Większość firm odbierających odpady z rynku warszawskiego przekazuje
odzyskaną makulaturę (głównie w postaci papieru i tektury oraz opakowań z
papieru i tektury do fabryki STORA ENSO NAREW w Ostrołęce. W 2013 r.
ilość przekazanych odpadów kształtowała się to na poziomie 913,69 Mg
(wzrost o 104,5% w porównaniu z 2012 r., kiedy to przekazano 446,70 Mg).
Warszawa, 6.04.2010 r.
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