
                                           POJEMNIK Z ŻÓŁTĄ KLAPĄ 

- przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, drobne metale i opakowania 

wielomateriałowe 

 

WRZUCAMY: 

• opakowania z tworzyw sztucznych, 

• kartony po mleku i sokach oraz inne opakowania wielomateriałowe, 

• zgniecione puste plastikowe butelki typu PET,  

• zgniecione puste opakowania po chemii gospodarczej, 

• zakrętki plastikowe, 

• plastikowe torebki, worki, reklamówki,  

• puste pojemniki po kosmetykach i środkach czystości, 

• opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), 

• puszki po napojach i żywności (konserwy), 

• drobny złom żelazny i metale kolorowe, 

• folię aluminiową, 

• plastikowe naczynia (np. kubki, talerzyki). 

• styropian po opakowaniach spożywczych. 

• styropian po opakowaniach sprzętów. 

NIE WRZUCAMY: 

• butelek i pojemników po olejach silnikowych, 

• butelek i pojemników z zawartością 

• butelek i pojemników po olejach silnikowych, 

• opakowań i butelek po lekach, 

• opakowań i butelek po smarach, farbach, lakierach, płynach chłodniczych, 

• środkach ochrony roślin, 

• gum, 

• puszek po farbach, 

• baterii, 

• opakowań po aerozolach, 

• sprzętu AGD. 

• styropianu budowlanego 

PAMIĘTAJ! 

• opróżnij opakowanie przed wyrzuceniem, 

• opakowań nie trzeba myć, 

• zdejmij zakrętkę i zgnieć przed wyrzuceniem, 

• używaj toreb wielokrotnego użytku, nie kupuj za każdym razem jednorazowej 

reklamówki. 



Czy wiesz, że?  

• Zużyte odpady z tworzyw sztucznych wykorzystywane są jako surowce do produkcji 

pierwotnych tworzyw sztucznych głównie w przemyśle produkcji opakowań, 

samochodowym, elektromaszynowym i budowlanym, co przynosi korzyści ekonomiczne 

i ekologiczne. 

• Z 35 butelek PET (powszechnie stosowane opakowanie np. napojów) wymieszanych z 

wełną można wyprodukować bluzę polarową, a z 450 plastikowych butelek – 

trzyosobową parkową ławkę. 

• Wyliczono, że wyrzucane w ciągu roku na całym świecie butelki PET, ustawione jedna 

na drugiej utworzyłyby wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość 

Ziemi od Księżyca. 

 



W celu wyeliminowania powstających problemów i usprawnienia gospodarki 

odpadowej na naszym Osiedlu, Spółdzielnia podejmuje próby zgłaszania odpowiednich 

rozwiązań do Urzędu Miasta. Niejednokrotnie postulaty Spółdzielni są uwzględniane 

przy podejmowaniu uchwał lub zawieraniu umów z firmami odpowiedzialnymi za odbiór 

odpadów. Problemy oraz proponowane rozwiązania przedstawione były pismem  

nr W/EE/1614/2020 z dnia 29.06.2020 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Opola  

w którym poruszono m.in. problem braku wyciągania pojemników ze wszystkich komór 

zsypowych przez firmę wywożącą odpady oraz braku mycia w całości pojemników  

na bioodpady oraz odpady zmieszane.  W ramach współpracy Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Opolu z Urzędem Miasta Opola dnia 23.10.2020 r. zorganizowano 

spotkanie przedstawicieli obu stron w formie telekonferencji. Ze strony Spółdzielni 

uczestniczyli członkowie Zarządu, Kierownicy Administracji Osiedli, Kierownik działu 

Eksploatacyjno-Inwestycyjnego oraz pracownik Samodzielnego stanowiska  

ds. ekonomicznych. Natomiast ze strony Urzędu Miasta obecni byli przedstawiciele 

Straży Miejskiej, Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych oraz przedstawiciele 

wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W trakcie telekonferencji rozmawiano 

między innymi na temat nowych zasad składania deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W myśl nowych przepisów wchodzących 

w życie z dniem 01.01.2021 r. każdy mieszkaniec oraz firma musi osobiście złożyć w/w 

deklaracje, a nie jak do tej pory w ich imieniu składała ją Spółdzielnia. Poruszone przez 

Spółdzielnie problemy związane ze zmianami dotyczą braku narzędzi prawnych  

do egzekwowania nowych wymogów przez Spółdzielnie, właściwej segregacji  

i podrzucania odpadów do pojemników leżących na terenie Osiedli przez mieszkańców 

nie będącymi członkami Spółdzielni. Spółdzielnia zgłaszała również problem pobierania 

opłat za dowożenie śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

z terenów mieszkaniowych powstałych w wyniku niewłaściwej segregacji  

lub pozostawiania odpadów obok wiat. Przedstawiciele Miasta Opole zadeklarowali 

interwencję w tej sprawie oraz rozwiązanie, które niwelowałoby wspomniany problem. 

Pozostałymi tematami poruszonymi w trakcie telekonferencji były kwestie podstawiania 

kontenerów na liście w okresie jesieni, doprecyzowanie przepisów dotyczących 

uznawania zawartości pojemników za posegregowane lub zawierające niepożądane 

frakcje odpadów, zapotrzebowania na tablice informacyjne, przesunięcia terminu 

płatności za odpady w styczniu 2021 na koniec miesiąca w związku z obowiązkiem 

zebrania deklaracji od mieszkańców. Dodatkowo na prośbę Spółdzielni przedstawiciele 

Urzędu Miasta zgodzili się udzielić wywiadu gazetce „Nasze osiedlowe sprawy”  



w sprawach właściwej segregacji i podnoszenia świadomości mieszkańców w kwestii 

odpadów. 

 

 

         z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

Załącznik : 

pismo W/EE/1614/2020 z dnia 29.06.2020 r. 

 

 

 

 

Otrzymują : 

1.Adresat 

2.EE a/a 


