Selektywna zbiórka odpadów
komunalnych w Gdańsku
po 1 kwietnia 2018 r.

Gdańsk, marzec 2018 r.

Deklaracje a segregacja
Liczba mieszkańców GMG wg ewidencji ludności: 432 480
Każdy mieszkaniec woj. pomorskiego produkuje średnio 329 kg odpadów
w ciągu roku
Obsługujemy :

51 – spółdzielni mieszkaniowych
5 997 – wspólnot mieszkaniowych
91 – nieruchomości Rodzinnych Ogrodów Działkowych
26 488 – domów jednorodzinnych
Złożone deklaracje dla obsługiwanych nieruchomości:
34 058 - złożonych dla wszystkich rodzajów nieruchomości, w tym:
28 511 - zamieszkałych i mieszanych (89 % na selektywną zbiórkę)
5 534 - niezamieszkałych (36 % na selektywną zbiórkę)
13 - letniskowych (7 na selektywną zbiórkę)

Inwestycje
Nowa hermetyczna kompostownia
•
•
•

listopad 2017 r. - Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. podpisał umowę z wykonawcą nowej
hermetycznej kompostowni, która powstanie w miejscu dotychczasowego placu
dojrzewania kompostu
obecnie trwa projektowanie obiektu, wiosną zostanie wbita pierwsza łopata
budowa zakończy się na przełomie roku, a na początku 2019 r. rozpocznie się tam
przetwarzanie odpadów BIO, w tym produkcja ekologicznego certyfikowanego
kompostu

Zakład termicznego przekształcania odpadów

•
•
•
•

wykonawca – konsorcjum włosko-francuskie Astaldi, Termomeccanica, Tiru
wniosek o uzyskanie funduszy europejskich dla spalarni pozytywnie oceniony przez
NFOŚiGW i zarekomendowany
Ministerstwu Środowiska
2018 r. – projektowanie instalacji
2019 – 2020 r. – budowa spalarni

Inwestycje cd.
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – tzw. PSZOKi
Miasto planuje zbudować 6 PSZOK-ów:
• dla lokalizacji przy ul. Elbląskiej i Meteorytowej opracowano programy
funkcjonalno-użytkowe, w czerwcu zostanie rozstrzygnięty przez NFOŚiGW konkurs
o dofinansowanie inwestycji
• lokalizacje przy ul. Uczniowskiej i Hynka czekają na zmianę miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (zakończenie przewidziane na III kw. 2018 r.)
• kolejne 2 punkty zlokalizowane będą w rejonie południowych dzielnic Gdańska.

Selektywna zbiórka odpadów surowcowych
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Osiągane przez gminę poziomy
Gmina Miasta Gdańska z roku na rok osiąga wymagane prawem poziomy recyklingu
zbieranych surowców.
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: wymagane
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
osiągnięte

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych [%]
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Wprowadzenie rozszerzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
oraz podjęte działania informacyjno-edukacyjne wpłyną na zwiększenie ilości
czystego surowca zebranego „u źródła”, a tym samym osiąganie coraz wyższych
poziomów recyklingu.

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w Gdańsku – od 1 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów
- wejście w życie 1 lipca 2017 r.

Wprowadzenie rozszerzonego systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Gdańsku – 1 kwietnia 2018 r.

Od 1 kwietnia 2018 r. w Gdańsku
obowiązywać będzie rozszerzony system segregacji
Zmiana selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”
z 3-pojemnikowej na 5-pojemnikową:

do
III.2018 r.
od
IV.2018 r.

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. „gniazda”,
stanowiące uzupełnienie PSZOK-u.

Jak segregować od 1 kwietnia 2018 r. w Gdańsku?
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Przygotowania „krok po kroku”
Przygotowania do zmiany Systemu GOK w Gdańsku trwały od 2017 r.

• kwiecień 2017 r. – uchwały zmieniające Rady Miasta Gdańska
• wrzesień 2017 r. – start kampanii „Segreguję odpady – ogólnopolski system
segregacji odpadów”
• październik 2017 r. - aneksy do umów na odbiór odpadów komunalnych
z SUEZ Sp. z o.o. w sektorach I-V + nowe naklejki na pojemnikach (mokre = bio,
suche = resztkowe)
• marzec 2018 r. – umowa „in-house” z Gdańskimi Usługami Komunalnymi
Sp. z o.o. (GUK) w VI sektorze

• luty - marzec 2018 r. - dodatkowe pojemniki na papier oraz metale i tworzywa
sztuczne + wymiana wszystkich pojemników na VI sektorze
• 1 kwietnia 2018 r. – START !!!

Działania Logistyczne
• Wymiana kolorystyki pojemników
(zgodnie z Rozporządzeniem MŚ)

- 8 300 szt.

• Wymiana naklejek na pojemnikach – w związku
z koniecznością dostosowania opisu pojemnika
do rozporządzenia Min. Środowiska

- 49 027 szt.

• Wyposażanie nieruchomości w pojemniki na
2 dodatkowe frakcje :
Papier / Metale i Tworzywa Sztuczne
• Zakup dodatkowych śmieciarek,
kontenerowców przez firmy wywozowe

- 8 850 szt.

GUK - 25 szt.
SUEZ- 19 szt.

Zmiany organizacyjne i nowy podział zadań w Systemie GOK:
Dotychczasowe zadania realizowane w strukturach
GZDiZ przeszły do Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej:
Referat SiMSGOK – nadzór i organizacja Systemu GOK
Referat LSGOK - organizacja odbioru odpadów
z nieruchomości
Referat WOzGOK - obsługa deklaracji
Wydział Finansowy:
Referat DzGOK - księgowość Systemu GOK
zbieranie odpadów w gniazdach i objazdowa
zbiórka odpadów niebezpiecznych stanowiących
uzupełnienie PSZOK-u
zagospodarowanie odpadów pochodzących z
terenu Gminy Miasta Gdańska + obsługa PSZOK
stacjonarnego

Podział GMG na sektory

Sektor VI:
VII Dwór, Brętowo, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
• Spółka komunalna powołana w celu realizacji części zadań z zakresu
utrzymania czystości i porządku
• Odpowiedź na monopolizację rynku odbioru odpadów w Gdańsku, a tym samym
wzrost cen usług
• „Bezpiecznik” dla Gminy w przypadku wzrostu cen oferowanych przez
wykonawców i w sytuacjach odstąpienia wykonawców od realizacji zamówienia

• Zadania GUK:
- obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w „gniazdach”
i objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych
- 1 kwietnia 2018 r. – odbiór odpadów: nieruchomości zamieszkałe
(umowa in-house), nieruchomości niezamieszkałe (przetarg)

Co w ramach opłaty GOK
– nieruchomości zamieszkałe
Jak często ?

„u źródła”

nieruchomości wielolokalowe
(spółdzielnie, duże wspólnoty )

BIO

2 x tydzień

Resztkowe / Zmieszane

2 x tydzień
(w początkowym okresie możliwe 3 x tydzień)

METALE i TWORZYWA SZTUCZNE
PAPIER
SZKŁO

+

2 x tydzień
2 x miesiąc
1 x tydzień
na zgłoszenie

Co w ramach opłaty GOK
– nieruchomości niezamieszkałe

„u źródła”
BIO
Resztkowe / Zmieszane
METALE i TWORZYWA SZTUCZNE

Jak często ?
nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy (firmy)

zgodnie ze złożoną deklaracją,
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
2 x miesiąc

PAPIER

1 x miesiąc
SZKŁO

System workowy dla firm:
rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy wytwarzają niewielkie
ilości surowców. Nieruchomość wyposażona zostanie tylko w 2 pojemniki (brązowy i szary).
Dystrybucja worków odbywać się będzie w BOK na ul. Partyzantów 36.

(uzupełnienie PSZOK-u)

METALE i TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

+
3 x rok

- w wytypowanych miejscach zatrzymań pojazdu

Rola zarządców i spółdzielni
•

składanie deklaracji (w ramach zmiany systemu GOK tylko DO2 i DO3 do 14 kwietnia)

•

udostępnienie mieszkańcom niezbędnych informacji (harmonogramów wywozu
odpadów i objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych)

•

informowanie mieszkańców o sposobie zagospodarowania poszczególnych odpadów
i możliwości korzystania z PSZOK-u (zakaz gromadzenia w pgo np. odpadów
remontowych i budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów niebezpiecznych)
Korzystajmy z PSZOK-u przy ul. Jabłoniowej 55 (na terenie ZU)
Czynny od 6:00 do 18:00 w dni powszednie i od 6:00 do 14:00 w soboty.

•

zorganizowanie punktu gromadzenia odpadów zgodnego z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zapewniającego miejsce na
wystarczającą ilość pojemników

•

możliwość dzierżawy terenu z przeznaczeniem na „altanę śmietnikową”
-

grunty Skarbu Państwa – wniosek do Wydziału Skarbu UMG - 58 323 6425
grunty gminne – wniosek do Działu Eksploatacji Zasobu GZNK – sekretariat GZNK
58 524 1016, 58 341 7683

Igły i strzykawki z domowych iniekcji
• Gdański system GOK rozszerzono o selektywne zbieranie odpadów takich jak:
igły, strzykawki, ampułko-strzykawki, paski do glukometrów i inne odpady
powstające w wyniku samodzielnie wykonanych iniekcji domowych.
• Odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w PSZOK-u oraz
podczas objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
• Odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Miasta.

• Do tej pory tego typu odpady trafiały
do pojemnika na odpady suche
i stanowiły poważne zagrożenie
dla pracowników sortowni odpadów.

Tablice na wiaty
Wiaty śmietnikowe w Gdańsku
wyposażone zostaną
w praktyczną instrukcję
segregowania odpadów

Wyposażenie w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczane są
właścicielom nieruchomości przez Spółki obsługujące poszczególne sektory.

W przypadku zbyt małych pojemników, co może być przyczyną przesypów,
pojemniki będą, po uprzednim zgłoszeniu, sukcesywnie wymieniane na większe.
Pojemniki na odpady resztkowe o zbyt dużej pojemności będą wymieniane po
ustabilizowaniu strumieni zbieranych odpadów.
Sukcesywnie likwidowane będą „gniazda”
w sąsiedztwie wiat
Pojemniki tego typu pozostaną tylko w
przestrzeni publicznej.

Zdecydowana większość
odpadów zbieranych dziś
jako suche to tworzywa
sztuczne i papier.
Skuteczna segregacja
surowców po 1 kwietnia
zmniejszy ilość odpadów
resztkowych

Skład morfologiczny odpadów komunalnych
wytworzonych w miastach powyżej 50 tys.
za Krajowym planem gospodarki odpadami 2022

udział papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych,
wielomateriałowych w przeliczeniu na masę

49,3%

Kampania "Segreguję odpady
- ogólnopolski system segregacji odpadów"
Bohater kampanii - SUPER SORTER uczy mieszkańców, jak prawidłowo
segregować odpady.
• dystrybucja materiałów informacyjnych
(ulotki, plakaty)
• naklejki na pojemniki
• plansze na wiaty śmietnikowe

Kampania "Segreguję odpady
- ogólnopolski system segregacji odpadów"
Wykorzystane działania:
• intensywna kampania medialna:
spoty i audycje edukacyjne w lokalnych
rozgłośniach radiowych; spoty w kinach;
outdoor; Internet; nośniki w komunikacji
miejskiej
• dedykowana strona internetowa
www.gdansk.pl/segregacja
- odpowiedzi na trudne pytania;
formularz kontaktowy

Kampania "Segreguję odpady
- ogólnopolski system segregacji odpadów
• organizacja akcji, pikników, stoisk
edukacyjno-informacyjnych
• edukacja w przedszkolach, szkołach dedykowane scenariusze lekcji, stoiska
edukacyjne
• spotkania z Interesariuszami, konferencje
i informacje prasowe, komunikacja w
mediach społecznościowych

Kontakt

INSPEKTORZY SYSTEMU GOK:
•
•
•
•
•
•

I sektor
II sektor
III sektor
IV sektor
V sektor
VI sektor

58 558 95 61
58 558 95 62
58 558 95 63
58 558 95 66
58 558 95 65
58 558 95 64

