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Jak płacić mniej w czasach
„śmieciowego kryzysu”?
W czasach kryzysu na światowym rynku gospodarowania odpadami nie można tylko siedzieć z założonymi rękoma i narzekać na wzrost cen za wywóz śmieci. Zakład
Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej stale modernizuje swoją - i tak jedną z najnowocześniejszych w Polsce - sortownię, a jednocześnie prowadzi szeroko zakrojone
akcje edukacyjne. Do dbania o środowisko i obniżenia kosztów może się też przyłożyć każdy mieszkaniec. Trzeba tylko odwrócić fatalny trend wzrostu produkcji domowych odpadów i zacząć je segregować wedle kilku prostych zasad.

Światowa zapaść
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Mieszkańcy regionu z niepokojem obserwują wzrost cen za odbiór śmieci. I pytają, z czego to wynika. Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej stara się drobiazgowo wyjaśniać wszystkie wątpliwości.
Nie jest to zadanie łatwe, bowiem na koszt
gospodarki odpadami składa się długa lista
czynników, a na większość z nich nie mają
wpływu ani ZGO, ani gmina. Część ma charakter globalny.
Na światowym rynku surowców wtórnych obserwujemy wręcz zapaść. - Pomimo
znacznego wzrostu ilości wysegregowanych
surowców wtórnych, średnia cena sprzedaży
surowców drastycznie spada, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie przychodów z
tytułu ich sprzedaży. Na niektóre rodzaje surowców trudno znaleźć zbyt lub obarczony
jest on dużą dopłatą. Takim przykładem jest
folia, za którą jeszcze kilka lat temu odbiorcy
płacili około 60 złotych za tonę. Obecnie ten
surowiec trafia do frakcji palnej i wywożony jest… za dopłatą w wysokości aż 530 złotych za tonę. Takie problemy dotyczą też recyklingu makulatury. Za rozsortowany karton jeszcze rok temu można było uzyskać 430
złotych za tonę, a za papier 300 złotych za
tonę. Obecnie za makulaturę też trzeba dopłacać - około 200 złotych za tonę. A mamy
jej ok 2,5 tysiąca ton rocznie. Nie lepiej jest
na rynku metali żelaznych i nieżelaznych, a
prognozy na przyszłość nie są obiecujące wylicza Wiesław Pasierbek, prezes zarządu
spółki Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Na domiar złego, spada liczba odbiorców odpadów. Wielu z nich nie zamierza przedłużać pozwoleń, obawiając się kolejnych tąpnięć na niestabilnym rynku surowców wtórnych oraz wzrastających kosztów
dostosowania się do wymogów ustawowych.
Bielskie ZGO, tak jak wszystkie zakłady z tej branży, dotyka też drastyczny wzrost
opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów, czego trudno uniknąć, gdyż duża
część odpadów nie nadaje się do recyklingu.
To folie, gumy, tekstylia, buty i inne produkty
złożone z wielu materiałów. Część nienadających się do segregacji i składowania odpadów można wywozić do zakładów utylizacyjnych, ale i one drastycznie podwyższają ceny.
Co więcej, odpady z rejonu Bielska-Białej,
gdzie nie ma żadnej spalarni, trzeba wozić aż
do Konina, więc w grę wchodzą też koszty
transportu. Jeśli miasto nie doczeka się własnej instalacji, będzie musiało się pogodzić
z tym, że stanie się zależne od innych. Jeżeli
w ogóle nasze odpady będą odbierane, ponieważ już teraz jest z tym ogromny problem!
ZGO, jak wszystkie inne przedsiębiorstwa, zmaga się też ze wzrostem kosztów
pracy, a przede wszystkim mediów - szczególnie energii elektrycznej. Przed zakładami gospodarującymi odpadami stawia się
coraz to liczniejsze wymagania podnoszące
koszty działalności. Ostatnio to choćby konieczność montażu i obsługi profesjonalnego monitoringu.

gotowana do ponownego użycia. - Wprawdzie nasza sortownia jest nowoczesna, ale i
tak ją modernizujemy i doposażamy w elementy, które pozwalają zwiększyć jej efektywność i przepustowość. Udaje się to nam
robić nawet z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Ostatnie prace modernizacyjne wykonaliśmy dzięki umorzeniu pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości około 6 milionów złotych - przypomina Joanna
Siwek, kierownik ds. komunikacji społecznej i edukacji ekologicznej w ZGO. - Posegregowane surowce oddajemy tym podmiotom, które oferują konkurencyjne stawki na
rynku, ale jednocześnie - co dla nas bardzo
ważne - dają gwarancję ekologicznego ich
zagospodarowania - dodaje.
To właśnie jak najbardziej skuteczny i
szeroki recykling odpadów jest głównym
czynnikiem, dzięki któremu ZGO może obniżać koszty funkcjonowania. Nie zrobi tego
jednak bez ścisłej współpracy z mieszkańcami i przekonania ich do zmiany nawyków i
wzięcia odpowiedzialności nie tylko za środowisko, ale i koszty, które ponosimy przecież wszyscy.
Bielski zakład wręcz słynie z licznych,
głośnych i atrakcyjnych akcji edukacyjnych,
które kształtują nowe trendy wśród mieszkańców Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego. Dość powiedzieć o cieszących się gi-

ZGO robi wszystko, by sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym poziomu recyklingu odpadów i przygotowaniu ich do
ponownego użycia. Wedle przepisów, w 2016
roku trzeba było wysegregować 18 procent
odpadów, w 2017 - 20 proc., w 2018 - 30
proc., a w 2019 - 40 proc. Bielski Zakład
Gospodarki Odpadami był prymusem pod
tym kątem i odzyskiwał więcej odpadów, niż
wymagano. W tym roku będzie o to jednak
szczególnie trudno, bo równo połowa odpadów, która trafi do ZGO, powinna być przy-
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Postawić na recykling

gantycznym zainteresowaniem akcjach organizowanych wespół z Fundacją Ekologiczną „Arka”. Mieszkańcy uczą się segregować, a także dzielić książkami czy zabawkami. Celem ZGO jest, by już każdy przedszkolak potrafił… nauczyć rodziców, jak należy segregować odpady. A spółka jest otwarta na współpracę i z seniorami. Stale zaprasza grupy mieszkańców do odwiedzin zakładu i przyjrzeniu się temu, jak i dlaczego należy segregować. - Edukacja pomagająca w
zrozumieniu tego, że każdy z nas może zrobić naprawdę dużo dla środowiska i ograniczenia ilości niemożliwych do przetworzenia
śmieci, to jeden z naszych priorytetów - mówi
Joanna Siwek.

Zmieniajmy nawyki
Nowoczesna sortownia ZGO w pewnej
mierze pozwala posegregować odpady nawet wtedy, gdy nie zrobili tego mieszkańcy. Ale niektóre są tak kłopotliwe, że żaden
system sobie z tym nie poradzi. Największy
niepokój budzi fakt, że produkujemy coraz
to więcej śmieci. W ciągu ostatnich siedmiu
lat ilość wytworzonych przez mieszkańców
odpadów wzrosła prawie dwukrotnie!
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że kupując jakiś nowy produkt do domu, kupuje
się też śmieci. Szczególnie wtedy, jeśli mówimy o kupowaniu przez internet, co często
oznacza nie tylko kartonowe
opakowania, ale i ogromną
ilość taśm, plastików, folii i
styropianu. W sklepach często skusi nas atrakcyjnie wyglądający produkt, który ma
nie tylko opakowanie główne, ale i kilka wewnętrznych.
Szczytem szaleństwa jest pakowanie cytrusów, a nawet
pojedynczych bananów. Istnym przekleństwem są opakowania i towary składające się z wielu połączonych

ze sobą rodzajów materiałów. - Po pierwsze,
zastanówmy się, czy naprawdę potrzebujemy jakiegoś produktu. Jeśli tak, to wybierzmy taki, który można kupić luzem. Kupując
przez internet też jesteśmy w stanie wcześniej
ustalić, w jaki sposób zapakowany zostanie
towar - radzi Joanna Siwek.
Na szczęście coraz modniejszy jest trend
życia w duchu „zero waste”, czyli minimalizacji rzeczy, które trafią na śmietnik. Mieszkańcy gromadzą się w różnych grupach na
portalach społecznościowych, korzystają
z portali ogłoszeniowych i aukcyjnych, by
podsuwać sobie pomysły na nadanie rzeczom nowego życia albo po prostu przekazywać je tym, którym się jeszcze przydadzą.
Niemal każdy przedmiot, który mógłby trafić
na śmietnik, można jakoś wykorzystać albo
znaleźć mu nowego właściciela.

Segregujmy z głową!
To, co może zrobić każdy z nas, by przyczynić się do obniżenia ceny za odbiór odpadów, to rzetelne ich segregowanie. Informacje o zasadach dotyczących zbierania każdej z frakcji są w Bielsku-Białej i ościennych
gminach powszechnie dostępne. Większość
z nas ma w domu ulotkę na ten temat, a często takie informacje umieszczane są na klatkach schodowych bloków czy na altanach
śmietnikowych. Łatwo je znaleźć choćby
na stronach internetowych ZGO czy urzędów gmin. - Recykling to system naczyń połączonych. Gdy mieszkańcy będą właściwie
segregować, to sortownia zrobi całą resztę i
osiągniemy doskonałe wyniki, choć już dzisiaj nie mamy się czego wstydzić - zapewnia
prezes Wiesław Pasierbek.
System segregacji ciągle ma jednak wiele słabych punktów. W przypadku odpadów
papierowych - to wrzucanie ich z dodatkami,
które niweczą segregację. To choćby kartony owinięte innymi materiałami czy zawilgocone. W przypadku szkła - to dorzucanie do
nich prócz szklanych opakowań także szklanek, talerzy czy luster, wykonanych z innego rodzaju szkła, którego nie można wykorzystać w recyklingu. Dużą bolączką jest też
wrzucanie do odpadów organicznych wszelkich innych - na przykład jedzenia w opakowaniach. To zupełnie zakłóca proces ich
kompostowania i wykorzystania z pożytkiem dla środowiska. Podobnie jest z ukrywaniem w odpadach posegregowanych odpadów niebezpiecznych - opakowań po farbach czy olejach, baterii, akumulatorów czy
sprzętu elektronicznego. Takie dodatki to istne kukułcze jajo. Trzeba pamiętać, że odpady
niebezpieczne należy odwozić do PSZOK-u.
- Skupmy się przede wszystkim na ograniczeniu produkcji domowych odpadów. A późnej na ich prawidłowej segregacji. Jeśli wszyscy będziemy przywiązywać do tego wagę, to
efekty będą spektakularne i wszyscy zapłacimy mniej za gospodarowanie odpadami i przysłużymy się środowisku - mówi Joanna Siwek.

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia
(Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło)

18 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia wykazane przez ZGO S.A. dla
miasta Bielska-Białej (bez skupów złomu)

22,79 %

26,80 %

33,11 %

42 %

ZGO S.A. działa w
kierunku uzyskania tego
poziomu w tym roku

Przychody ze sprzedaży odpadów
o charakterze surowców wtórnych
Ilość sprzedanych surowców
Średnia cena sprzedaży surowców

2016

2017

2018

2019

tys. zł

3160,7

4 481,3

4 821,2

4229,5

Mg

9 489
330,09

12 074
371,15

13 201
365,21

16197
261,13

zł/Mg

