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Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych 
w Ciechanowie wdraża 
nowoczesny system 
selektywnej zbiórki 
odpadów. Na początek 
trafi on do 1000 
mieszkańców naszego 
miasta. Dzięki temu będzie 
możliwość sprawdzenia 
jego skuteczności, zanim 
stanie się powszechny.

PUK już teraz odzysku-
je rocznie około  
1,2 tys. ton surow-
ców wtórnych. Ilość 

ta powinna zdecydowanie wzrosnąć 
dzięki nowemu systemowi. Pilotażo-
wo objęto nim ok. 1000 mieszkań-
ców Podzamcza, centrum miasta, 
ul. Płońskiej i ulic przyległych oraz 
Krubina i Bielina. 

Do mieszkańców trafiły ulotki  
z informacjami na czym ten system 
polega. Otrzymali oni też za darmo 
komplet worków na surowce wtór-
ne, który powinien wystarczyć na 
miesiąc. Odbiór worków zaplano-
wany jest od 22 kwietnia zgodnie z 
wcześniej przekazanym mieszkań-
com planem. 

Docelowo w Ciechanowie spółka 
planuje objąć systemem selektyw-
nej zbiórki odpadów  6 tys. domów 
jednorodzinnych, a na całym 
obszarze działalności  – ponad  
14 tys. odbiorców. 

Przedmiotem segregacji jest 
szkło, papier, butelki PET w tym 
puszki metalowe i aluminiowe   oraz  
frakcja zielona. Tak jest w Ciechano-
wie. W gminach jest różnie. Niektó-
rzy mieszkańcy wolą wykorzystywać 
frakcję zieloną na kompost, tak jak 
postępują z nią właściciele ogród-
ków działkowych. To samorządy 
decydują o tym, jak często odbywa 
się odbiór surowców wtórnych.  

W każdym razie będzie on dostoso-
wany do potrzeb. 

Miasta i gminy, zgodnie z nową 
ustawą śmieciową, muszą wyka-
zać się sporym poziomem odzysku 
odpadów. Przepisy unijne zakłada-
ją, że już w bieżącym roku ma być 
odzyskiwanych 12 procent surow-
ców wtórnych. Takie wskaźniki osią-
gają na razie nieliczni, ale powinno 
się to szybko zacząć zmieniać. 

Samorządy muszą podjąć inten-
sywne działania, żeby uzyskać wyma-
gane wskaźniki odzysku surowców 
wtórnych. Powinny związać się  
z firmami, które posiadają precyzyjne 
systemy identyfikacji zbiórki i duży 
potencjał techniczny eksploatowa-
nego taboru    – twierdzi prezes PUK 
Wojciech Jagodziński. 

Podkreśla, że w tej chwili miasto 
Ciechanów zbliża się do tego puła-
pu. Gorzej radzą sobie pozostałe 
okoliczne samorządy. Odzyskują 
zaledwie od 1,5 do 6 procent cen-
nych surowców. 

Prezes PUK przekonuje, że głów-
ną szansą dla samorządów jest 
selektywna zbiórka u źródła w zabu-
dowie jednorodzinnej. Segregacji 
muszą uczyć się również mieszkańcy 
zabudowy wielorodzinnej. Mają oni 
na osiedlach pojemniki na surowce 
wtórne. Niestety, nie wszyscy z nich 
korzystają, choć oddzielenie plasti-
kowych butelek, szklanych butelek 
lub słoików oraz tektury i papieru 
nie wymaga wielkiego wysiłku. 

Nowy system wdrażany przez 
PUK daje samorządom możliwość 
kontrolowania, czy rzeczywiście 
mieszkańcy segregują odpady. Jest 
to istotne, bo ci, którzy zadeklarują  
uczestniczenie w segregacji, będą 
mieli  prawo do obniżonej opłaty za 
wywóz i zagospodarowanie odpa-
dów. 

Nie ma innej możliwości precyzyj-
nego i wiarygodnego rozliczenia się 
mieszkańca z gminą. Nasz system 
jest skomputeryzowany. Na grupie 
około 1000 mieszkańców będziemy 
w stanie sprawdzić, jak on funkcjo-

nuje. Mieszkańcy powinni rozumieć 
, że segregacja odpadów jest ważna 
dla środowiska.  Jeśli ktoś z naszych 
klientów uzna, że skala segregacji 
w jego posesji jest większa  może-
my  już teraz udostępnić bezpłatnie 
dodatkowe worki. W naszej ulotce 
dostarczonej z workami w pilotażu 
informujemy również , że w przy-
padku wątpliwości do dyspozycji 
mieszkańców jest  Zarząd Spółki 
oraz pracownicy oddziału oczysz-
czania – podkreśla prezes Jagodziń-
ski. 

Zainteresowanych prosi o sumien-
ne wystawianie worków w dniu 
ich odbioru, bo gdy nie będzie do 
nich dostępu, pracownik zmuszony 
będzie zaewidencjonować odpady  
z danej posesji jako zmieszane, a taka 
usługa po 1 lipca będzie droższa. 

Pojazdy odbierające surowce 
wtórne są wyposażone w system 
GPS, dzięki któremu wiadomo 
dokładnie, gdzie się znajdują. Zgod-
nie z rozporządzeniem Minister-
stwa Środowiska – weszło w życie 
11 stycznia 2013 r. - wszystkie tego 
typu pojazdy muszą być monitoro-
wane.

Przy obecnej organizacji odbioru 
odpadów występują duże problemy 
z rzetelnością niektórych wykonaw-
ców wywożących odpady. Zadaniem 
systemu jest maksymalne uszczel-
nienie wywozu, ograniczające 
możliwość różnych  nadużyć. Iden-
tyfikacja pojemników przy pomocy 
technologii RFID oraz worków za 
pomocą kodów kreskowych to jest 
sposób zapewnienia kontroli i jako-
ści usług odbioru odpadów. Dzię-
ki szybkiej transmisji danych oraz 
zamontowaniu systemu GPS, nastę-
puje automatyzacja potwierdzenia 
wykonania usługi. System obejmu-
je wszystkie rodzaje kontenerów  
i pojemników oraz precyzyjnie iden-
tyfikuje rodzaje worków do selek-
tywnej zbiórki. Dzięki temu, lokalne 
samorządy mogą mieć pewność, że 
wszystko jest pod kontrolą! 

Pilotaż z udziałem 1000 mieszkańców

Spółka wdraża nowe zasady 
selektywnej zbiórki


