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Nowe zasady segregacji śmieci
Grunt to edukacja mieszkańców
Wywiad z Heleną Szczupak, 
prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie

– 1 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany w sprawie 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpa-
dów. Wiąże się to m.in. z koniecznością zapew-
nienia większej liczby odpowiednio oznakowa-
nych (kolorem) pojemników oraz ich umieszcze-
niem w infrastrukturze. Jak Państwo dostosują się 
do nowych wymogów?
– W naszych zasobach znajdują się pochodzące 
zarówno z lat 60. czy 80. budynki 4-piętrowe oraz 
wysokie bloki, wybudowane w latach 80. i 90. Nie 
mamy już zsypów – od kilku lat mieszkańcy wszyst-
kich 26 obiektów korzystają z altanek śmietniko-
wych lub przeznaczonych do gromadzenia odpa-
dów pomieszczeń w budynkach. Obecnie nasza 
spółdzielnia realizuje selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych w podziale na trzy frakcje. Zgodnie 
z nowymi przepisami, liczba kontenerów zwiększy 
się do czterech, w których zbierane będą: szkło 
(zielony kontener), papier, w tym tektura (nie-
bieski), odpady biodegradowalne ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchen-
nych (brązowy) oraz łącznie metale i tworzywa 
sztuczne (żółty).
Uważam, że regulacje ustawodawcze nie mogą 
przebiegać w sposób nieprzemyślany i gwałtowny. 
Dlatego w 5-letnim okresie przejściowym zarząd 
spółdzielni zacznie wdrażanie nowych przepi-
sów od szerokiej akcji informacyjnej skierowanej 
do mieszkańców. Ponieważ istotą podejmowanych 
działań ma być uzyskanie wymiernych efektów 
systemu gospodarowania odpadami, wprowadzimy 
także program sukcesywnego wdrażania schematu 
segregacji. W pierwszym etapie będziemy wyko-
rzystywać już posiadane pojemniki o pojemno-
ści od 0,12 m3 do 1,1 m3, natomiast ich liczbę 
będziemy dostosowywać w miarę rozwoju systemu. 
Oczywiście pieczę nad wszystkim będzie trzymać 
zarządca systemu gospodarowania odpadami, czyli 
– w naszym przypadku – Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z o.o. Jest ono odpowiedzial-
ne zarówno za wdrożenie gminnego systemu, jak 
i odbiór odpadów, które są transportowane do sor-
towni Barycz, gdzie przechodzą powtórną selekcję 
i dzieli się je na odpowiednie grupy: szkło kolorowe, 
szkło bezbarwne, metal, plastik, papier. Następnie 
prasuje się je, magazynuje, by w końcowym etapie 
trafiły do firm zajmujących się recyklingiem.

– Okres przejściowy po wprowadzeniu zmian 
w ustawie jest przeznaczony na dostosowanie 
infrastruktury do nowych wytycznych. Jak szybko 
planują Państwo zacząć procedury z tym związa-
ne? Czy będzie konieczna np. przebudowa altanek 
śmietnikowych, aby pomieścić większą ilość kon-
tenerów?
– Jeszcze przez pięć lat odpady mogą być zbierane 
do odpowiednio oznakowanych starych kontene-
rów, dlatego nowe pojemniki na naszych osiedlach 
nie pojawią się od razu. Wszelkie działania uza-
leżnione będą jednak w dużej mierze od procedur 
wdrożonych przez MPO i możliwości odbioru wyse-
lekcjonowanych frakcji odpadów poprzez ich dalsze 
przetwarzanie. Plan sukcesywnego wprowadzania 
nowego programu segregacji będzie warunkował 
możliwości techniczne spółdzielni pod względem 
rozbudowy infrastruktury, tj. altan śmietnikowych 
i pomieszczeń zsypowych.
Warto podkreślić, że gwarantem efektywności rewo-
lucyjnych zmian wprowadzanych w ustawodaw-
stwie jest rzetelna kampania informacyjna. Wiedza 
mieszkańców na temat nowych zasad segregacji 
pozwoli na ich sukcesywne wprowadzenie w sposób 
przyjazny i niekłopotliwy, a zarazem skuteczny.

– Wiele spółdzielni ma kłopot z wyegzekwowa-
niem od mieszkańców właściwej segregacji śmieci. 
Lokatorzy czasem nie widzą jej sensu, gdy odpa-
dy z różnych kontenerów i tak trafiają do jednej 

Helena Szczupak, Prezes 
Zarządu SM „Kabel” 
w Krakowie, ze spółdziel-
czością mieszkaniową 
związana od 2008 r., 
wcześniej również jako 
wiceprezes ds. technicz-
nych. Ma wykształcenie 
wyższe techniczne 
i ekonomiczne, posiada 
uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń w spe-
cjalności konstrukcyjnej. 
Członek Krakowskiego 
Stowarzyszenia Zarządców 
Nieruchomości.
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komory w śmieciarce. Zdarzają się też przypad-
ki przepełnienia pojemników do segregacji. Jak 
Państwo sobie z tym radzą?
– Zarząd spółdzielni „Kabel”, działając w imieniu 
mieszkańców, zdecydował się i zobowiązał do wdro-
żenia systemu selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych. Składając stosowne deklaracje dla każdej 
nieruchomości, mieliśmy świadomość, że prawi-
dłowe funkcjonowanie systemu będzie wymagało 
podjęcia szeregu działań zapewniających jego efek-
tywność.
Oczywiście, problem przepełnienia pojemników do 
segregacji śmieci jest nam znany, jednak w ramach 
bieżącej pracy administracja spółdzielni na bieżąco 
monitoruje stan wypełnienia pojemników do selek-
tywnej zbiórki czy zmieszanych odpadów komunal-
nych. Pozwala to na optymalny dobór kontenerów 
zarówno pod kątem pojemności, jak i częstotliwości 
odbiorów.
Tutaj jednak, po raz kolejny, zaznaczę, że skutecz-
ność programu segregacji uzależniona jest w dużej 
mierze od sukcesywnych i – co ważne – kon-
sekwentnych działań edukacyjno-informacyjnych 
spółdzielni. Zalicza się do nich np. umieszczanie 
szczegółowych instrukcji na stronie internetowej 
czy dostarczanie ich do każdej skrzynki lokatorskiej. 
Ważny jest także bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami przy okazji organizowanych przez zarząd 
spółdzielni spotkań informacyjnych. Działania takie 
z pewnością mobilizują lokatorów do właściwej 
selektywnej zbiórki odpadów w celu osiągnięcia 
wymaganych poziomów recyklingu oraz przyczy-
niają się do kształtowania odpowiednich zachowań 
mieszkańców.

– Jak w spółdzielni „Kabel” rozwiązywana jest 
sprawa odpadów nietypowych, takich jak gabaryty, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia czy 
odpady budowlane?
– Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zielonych, 
elektrosprzętu, gruzu czy tekstyliów z terenów SM 
„Kabel” również realizuje MPO. Wszelkie odpa-
dy gromadzone z terenu spółdzielni odbierane są 
w terminach uzgodnionych z zarządcą systemem 
gospodarowania odpadami. Ponadto każdy mieszka-
niec ma możliwość indywidualnego, w uzgodnionym 
telefonicznie terminie, zgłoszenia potrzeby odebrania 
z jego mieszkania zbędnego sprzętu elektrycznego, 
elektronicznego czy odzieży używanej. Istnieje także 
możliwość oddania nieodpłatnie odpadów proble-
mowych, takich jak np. odpady wielkogabarytowe, 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebez-
pieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz 
i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, 
tworzywa sztuczne, tetrapaki) do dwóch punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlo-
kalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

– Czy mieszkańcy zgłaszają problemy związane 
z nadmiernym hałasem z altanek i pomieszczeń 
śmietnikowych lub nieprzyjemnym zapachem, 
który może być uciążliwy szczególnie latem?
– Z uwagi na zbiórkę niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych w altanach śmiet-
nikowych, niestety, trzeba się liczyć także z feto-
rem. Podejmujemy jednak wszelkie możliwe kroki, 
aby ograniczyć niedogodności dla naszych lokato-
rów, m.in. przez prawidłowy dobór liczby pojemni-
ków (zwłaszcza na frakcje odpadów zmieszanych), 
ustalenie optymalnych terminów częstotliwości 
odbioru odpadów, mycie pojemników na odpady czy 
dezynfekcję altan śmietnikowych.

– Realizacja przez mieszkańców obowiązku sprzą-
tania po psach to kolejny problem zarządców. Jak 
można w tym zakresie ich wspomóc?
– Na terenie naszych zasobów, zwłaszcza przy 
strefach zielonych i chodnikach rozmieszczone są 
pojemniki, do których można wrzucać psie odchody. 
Na szczęście nasi mieszkańcy, którzy wyprowadzają 
psy na spacer, zazwyczaj dbają o zieleń i sprzątają 
po swych ulubieńcach.  ■

Rozmawiała Magdalena Wojnarowska
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1. Pojemniki do segregacji odpadów
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