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Jeden Ŝółty zamiast dwóch
Liczba dzwonów do segregacji odpadów zwiększy się o jedną czwartą

Fot. Anna Kaczmarz

Jeszcze
w
tym
tygodniu
ma
zostać
rozstrzygnięty przetarg na dostawę 580 nowych pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów. To pozwoli zwiększyć ilość kompletów kolorowych dzwonów, rozstawionych
w całym mieście, o ponad jedną czwartą.
Obecnie krakowianie mają do swej dyspozycji ponad dwa tysiące pojemników do segregacji
odpadów, rozstawionych w 504 punktach miasta. Najwięcej kompletów dzwonów - aŜ 55 znajduje się na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały, a najmniej w Dzielnicy VII Zwierzyniec - 13.
Wkrótce Krakowowi przybędzie kolejnych 580 pojemników: 540 duŜych o pojemności 1,5 metra
sześc. oraz 40 mniejszych o pojemności 1,2 metra sześc., które są przewidziane do zabudowy
zwartej, czyli głównie do ścisłego centrum. Wszystkie nowe dzwony mają podstawę prostokątną,
więc są łatwiejsze do zestawienia i zajmą mniej miejsca niŜ okrągłe. - Rozstrzygnięcie przetargu
na dostawę nowych dzwonów nastąpi 20 lipca. Jeśli nie wpłyną protesty dotyczące przetargu,
pierwsza partia pojemników powinna nadejść w drugiej połowie sierpnia - poinformowała
Marlena Macholak z Działu Czystości i Gospodarki Odpadami Krakowskiego Zarządu
Komunalnego, który nadzoruje w mieście system selektywnej zbiórki odpadów.
Nowe dzwony będą zestawiane w kompletach po cztery sztuki, a nie po pięć, jak zazwyczaj
bywało do tej pory. Dlaczego? Bo nie będzie juŜ wśród nich pojemników czerwonych na
tworzywa sztuczne oraz pomarańczowych na metal. Oba te dzwony zastąpiono jednym
zbiorczym - w kolorze Ŝółtym - do którego będzie moŜna wrzucać zarówno odpady z metalu
(puszki itp.), jak i z tworzyw sztucznych (np. plastikowe butelki po napojach). W przypadku
pozostałych pojemników zasady segregacji się nie zmienią: biały na szkło bezbarwne, zielony na
szkło kolorowe i niebieski na makulaturę. - śółte pojemniki moŜna juŜ spotkać w niektórych
rejonach Krakowa. Ta zmiana sposobu segregacji wynika m.in. z przepisów: rozporządzenie
ministra gospodarki i pracy z 25 października 2005 r. mówi, Ŝe odpady opakowaniowe z metali i
tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe zbiera się do pojemników w kolorze Ŝółtym wyjaśnia Marlena Macholak. - śółte pojemniki wprowadzamy równieŜ dlatego, Ŝe osobne
dzwony na metal nie spełniają swych funkcji (stoją prawie puste). Jest to teŜ kwestia
oszczędności - i przestrzeni, i pieniędzy: pojemników będzie mniej, więc zajmą mniej miejsca, a
przy tym będziemy mogli zakupić o 25 procent więcej nowych kompletów.
Przygotowując zamówienie na dostawę dzwonów, KZK zwrócił się do wszystkich rad dzielnic z
prośbą o zgłoszenie zapotrzebowania na nowe lokalizacje kompletów. Do tej pory wpłynęło juŜ
47 takich wniosków, w tym najwięcej z Dzielnicy XIV CzyŜyny: jest tam potrzeba ustawienia
dzwonów w aŜ 20 punktach. Z kolei Dzielnica VIII Dębniki zgłosiła zapotrzebowanie na 5 nowych
lokalizacji pojemników, Dzielnica II Grzegórzki - na 3, a pozostałe składały zazwyczaj po 2
wnioski. Jedyną dzielnicą, która w ogóle nie zgłosiła zapotrzebowania, są Bieńczyce (jak podano,

nie ma tam miejsc, które spełniałyby kryteria wymagane przy ustawianiu pojemników).
- Cały czas napływają do nas kolejne wnioski, dotyczące zapotrzebowania na nowe komplety
pojemników - poinformowała Marlena Macholak i dodała, Ŝe wnioski powinno się składać w KZK
(ul. Centralna 53f). Ponadto swe sugestie, dotyczące lokalizacji dzwonów, mieszkańcy mogą
kierować do rad dzielnic.
(PSZ)

Nie w kaŜdym miejscu
Składając wniosek o pojemniki do segregacji odpadów, trzeba pamiętać, Ŝe nie w kaŜdym
miejscu da się je ustawić. Muszą tu być spełnione ściśle określone kryteria. - Dzwony ustawia
się na terenach ogólnodostępnych dla mieszkańców. Jeśli nie jest to teren gminny, wymagana
jest pisemna zgoda jego właściciela (zarządcy) na nieodpłatne ustawienie pojemników. WaŜne
jest równieŜ, by samochody cięŜarowe opróŜniające dzwony miały zapewniony dogodny dojazd
(nie moŜe to być miejsce pod konarami drzew czy napowietrznymi liniami energetycznymi albo
takie, które blokują parkujące auta) - poinformowano nas w KZK. - Ponadto trzeba pamiętać, Ŝe
dzwony ustawia się na utwardzonym podłoŜu oraz minimum 10 metrów od okien budynków
mieszkalnych i od skrzyŜowań (bo nie mogą utrudniać widoczności kierowcom). MoŜliwe jest teŜ
ustawienie pojemników na chodniku, ale pod warunkiem, Ŝe dla pieszych zostanie zachowane
przejście o szerokości 1,5 metra. (psz)

