
Najważniejsze, że dziś segregacja, odbiór gaba-
rytów czy Ekoport  to norma – rozmowa z  Paw-
łem Adamczykiem, dyrektorem WGKiOŚ UM. 

Więcej str. 3

Minęły trzy lata

Dla środowiska 
Głównym celem  rozpoczętej trzy lata temu „rewolucji śmieciowej” 
jest ochrona środowiska. Efekty już są. Szczecin segreguje, i to jak!

„Rewolucja śmieciowa”
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
została wprowadzona w Polsce 1 lipca 2013 roku. Trzy 
lata to dużo czy mało? 
  Więcej str. 2

Selektywnie zbieramy
Od 1 lipca 2013 r. do końca czerwca  2016  r. przeciętnie  
na 1 mieszkańca Szczecina odebrano blisko 1 tonę 
odpadów, w tym niespełna 300 ton stanowiły odpady 
gromadzone selektywnie.   Więcej str. 4
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„Rewolucja śmieciowa”  
w pigułce  

Wprowadzony 1 kwietnia 2014 r. odbiór odpadów zielonych okazał się hitem, zarówno w przypadku odbioru  
z nieruchomości jednorodzinnych jak i  dostarczania tego typu odpadów do Ekoportów.

Nr 1 – segregacja 
– 90 procent mieszkańców Szczecina zadeklarowało 

selektywną zbiórkę odpadów. 
– Pojemniki i worki (na cały rok)  na opakowania 

z papieru, tworzyw sztucznych i ze szkła  do-
starczają mieszkańcom firmy odbierające od-
pady.

– Wyjątek stanowi brązowy pojemnik na odpady 
zielone, który każdy właściciel nieruchomości 
musi kupić w sklepie ogrodniczym, supermarke-
cie, w firmie wywozowej  czy za pośrednictwem 
internetu.     

– 24 razy w roku w zabudowie wielorodzinnej i 4 razy 
w roku w zabudowie jednorodzinnej odbierane są 
odpady o dużych gabarytach, np. meble, dywany, 
materace .

– Na zgłoszenie, bezpłatnie, odbierane są z domów 
tzw. elektrośmieci, m.in. lodówki, pralki, kuchenki 
elektryczne.    

Zielone – to strzał w 10 !
– Zainteresowanie tą usługą od początku było 

bardzo duże i nie słabnie. 
– Odpady zielone – skoszona trawa,  gałęzie, liście, 

spady itp.  w zabudowie jednorodzinnej – od 
kwietnia do końca listopada  odbierane są raz 
w tygodniu. 

– W zabudowie wielorodzinnej na zgłoszenie 
– Zimą  ( od grudnia do marca) też odbierane są 

zielone  odpady, już z inną częstotliwością – raz 
w miesiącu, na zgłoszenie.     

– Zgłoszenie chęci odbioru zielonych odpadów 
można  zgłosić do Urzędu Miasta w każdej chwili. 
Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na 
stronie www.ecoszczecin.pl. 

Ekoporty 
– Uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami 

są Ekoporty.
– W Szczecinie funkcjonuje 7 Ekoportów: ul. Dworska, 

firlika, leszczynowa czynne codziennie od 9.00 do 
19.00, natomiast przy ul. Kołbackiej, Górnej, Gdań-
skiej i Helskiej od 9.00 do 17.00, a w soboty wszyskie 
Ekoporty czynne od 9.00 do 15.00. Rozmieszczone 
są w różnych dzielnicach, tak, aby co najmniej 1 
 funkcjonował w każdym sektorze. 

– 8 Ekoport  buduje się przy zbiegu ulic Arkońskiej 
i Harcerzy. 

– Do Ekoportów możemy oddać wszystko co nie jest 
odpadem zmieszanym, m.in. szkło, opakowania 
wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny, baterie, 
akumulatory, także odpady zielone  itp. 

– Do 3 Ekoportów (ul. Kołbacka,  Dworska, leszczyno-
wa) można oddać odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Opłaty 
– Nie ma już książeczek opłat
– Każdy ma swoje indywidualne konto, na które wnosi opłaty 
– Segregując odpady – 50 zł miesięcznie (w zabu-

dowie jednorodzinnej)
– Nie segregując – 80 zł miesięcznie (w zabudowie 

jednorodzninnej) 
– od zużycia  wody  (zabudowa wielorodzinna, do 4 m3)

Nie tylko nieruchomości
– Od początku 2016 roku  na szczecińskich cmenta-

rzach trwała wymiana pojemników na odpady.
– W miejsce metalowych koszy ustawiono nowe 

plastikowe pojemniki. Najwięcej jest na  Cmentarzu 
Centralnym - ponad 700 czarnych pojemników na 
odpady nie ulegające biodegradacji ( m.in. znicze, 
sztuczne kwiaty, doniczki) oraz  200 brązowych 
pojemników przeznaczonych  wyłącznie na odpa-
dy zielone.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
została wprowadzona w Polsce 1 lipca 2013 roku. 
Trzy lata to dużo czy mało?  Oto rewolucja śmieciowa 
w pigułce.

Organizacja po nowemu
– Od tej daty, czyli 1 lipca 2013 roku to nie firmy 

odbierające odpady organizują system zagospo-
darowania odpadów tylko Urząd Miasta, który 
zawiera umowy z firmami odbierającymi odpady 
oraz zbiera zapotrzebowania mieszkańców na 
podstawie złożonych deklaracji.   

– Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych 
musieli złożyć deklaracje, w których określili jaki 
rodzaj gromadzenia odpadów wybierają – selek-
tywny czy nie – oraz jaki rodzaj opłaty – ryczałt 
czy w zależności od zużytej wody (do 4 m3).

– Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych 
deklarowali sposób gromadzenia odpadów 
za pośrednictwem spółdzielni lub wspólnot 
mieszkaniowych.   

– Szczecin został podzielony na 4 sektory i w każ-
dym z tych sektorów 1 firma, która zwyciężyła 
w wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd 
Miasta, odbiera odpady z nieruchomości.  

– Odpady zmieszane odbierane są raz w tygodniu, 
segregowane co dwa tygodnie i zielone – od 
kwietnia do listopada - raz w tygodniu po week-
endzie, od grudnia do marca – raz w miesiącu.   
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Większość z nas już nie pamięta narzekania na 
zmianę, na konieczność złożenia deklaracji,  
a za to segregację, odbiór gabarytów czy Ekoport  
uznajemy juz za normę. 

O blaskach i cieniach nowych zasad odbioru i zagospo-
darowania odpadów, które w 2013 roku wprowadzono 
w Polsce i Szczecinie,  rozmawiamy z Pawłem Adamczy-
kiem, dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta.   

– To Pan wprowadzał w Szczecinie nowe zasady go-
spodarki odpadami. Jakie są najważniejsze wnioski po 
trzech latach?

– W telegraficznym skrócie te pozytywne: segregacja 
odpadów, wprowadzenie i ogromny sukces odbio-
ru odpadów zielonych, rozwój i także popularność 
Ekoportów, stała opłata od trzech lat, mimo ciągłego 
wzbogacania usług. 

Oczywiście są też jeszcze ciągle pewne niedociągnię-
cia. Zdarzają się jeszcze opinie, że kiedyś było lepiej,  są 
jeszcze dzikie wysypiska, choć w dużo mniejszej skali 
czy pomyłki typu co jest gabarytem, a co odpadem bu-
dowlanym.
Jednak generalnie trzeba stwierdzić, że nowy system 
po trzech latach jest w dużej mierze skuteczny, szczelny 
i przede wszystkim proekologiczny.  

Po trzech latach
– Proekologiczny, to znaczy?

– To znaczy, że coraz bardziej świadomie dbamy o naszą 
planetę, segregujemy śmieci, które gromadzimy,  a taki 
był przecież główny cel wprowadzenia ustawy.  Udział 
segregowanych odpadów zwiększa się z roku na rok. 
Po pierwszym roku wyniósł blisko 12,3%, a w czerwcu 
2016 r. już przeszło 23%.

Zatem myślimy już ekologicznie, zresztą ma to również 
potwierdzenie w opłatach, które są niższe dla osób 
segregujących odpady.

– A jeśli mówimy już o opłatach, zdarzają się jeszcze opinie, 
że kiedyś było taniej?

– Biorąc pod uwagę zakres usług, jest to niemożliwe. 
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mają  dwie 
możliwości opłaty: ryczałt  (50 zł za miesiąc) lub od ilości 
zużytej wody (do 4 m3). 
W ramach tej opłaty jest nie tylko co tygodniowy wywóz 
śmieci, ale także bezpłatne zaopatrzenie nieruchomości 
w pojemniki,  worki do segregacji odpadów, cotygodnio-
wy odbiór odpadów zielonych, również  elektrośmieci  
na zgłoszenie.  
Już nie pamiętamy problemów z odpadami o większych 
gabarytach czy poremontowych, za odbiór których trzeba 
było dodatkowo płacić, a dziś  możemy je (gabaryty) 
wystawić i w określonych dniach będą odebrane czy 
podobnie jak te po remoncie odwieźć do Ekoportu. 
                 
– Ekoporty też cieszą się ogromnym powodzeniem. 

– Jest ich 7, tak, aby zaspokoić potrzeby wszystkich 
dzielnic miasta. Budowany jest ósmy przy zbiegu ulic 
Arkońska i  Harcerzy. 
Po pierwszym roku  funkcjonowania nowych zasad 
gospodarki odpadami, czyli w 2014 roku Ekoporty  od-
wiedziło 51 tysięcy mieszkańców, a w 2015 roku po-
nad 83 tysiące osób. Najwięcej, bo ponad 20 tysięcy 
Ekoport przy ulicy Dworskiej, ponad 14 tysięcy miesz-
kańców było przy ulicy Leszczynowej, 12 tysięcy przy 
ulicy Firlika.
 
Oprócz normalnego, codziennego funkcjonowania peł-
nią one jeszcze niezwykle ważną funkcję – edukacyjną. 
Na terenie Ekoportów Urząd Miasta  prowadzi wiele zajęć 
dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Wybudowano 
ścieżkę edukacyjną, jak również przeprowadzono za-
jęcia dla nauczycieli. Podczas  spotkań edukacyjnych 
dzieci poprzez zabawę czy warsztaty z artrecyklingu 
dowiadują  się m.in. jak powinny segregować odpady, 
ile czasu rozkładają się poszczególne frakcje odpadów, 
jak funkcjonuje EKOPORT.

– Edukacja ekologiczna  jest także jednym z ważniejszych 
elementów funkcjonowania nowych zasad gospodar-
ki odpadami.

– Tak. To jest najważniejsze. Prowadzimy już drugi rok  
akcję Misja dzieci – Szczecin bez śmieci. Szczecińskie 
„maluchy” przez wiele miesięcy, w ramach szkolnych 
zajęć, wspólnie z opiekunami zbierają porozrzucane 
w różnych miejscach odpady.  W akcji wzięło już udział 
kilka tysięcy dzieci z placówek wsparcia, przedszkoli, 
podstawówek oraz gimnazjów. 

Przydałaby się także taka edukacja dla dorosłych, bo 
często dzieci wiedzą więcej niż ich rodzice…..

– Jakie błędy popełniamy?

– Jesteśmy coraz lepsi w segregacji, ale nie myślimy 
o tym, aby ograniczyć ilość segregowanych odpadów,  
np. zamiast kupowania napojów w małych butelkach, 
kupować tylko te o większych pojemnościach i tym 
samym zmniejszyć ilość opakowań. 
Inny przykład. W każdym domu na pewno nagromadzo-
nych jest mnóstwo torebek foliowych, tzw. reklamówek, 
ale na zakupy  nie bierzemy żadnej z nich, bo przecież 
w sklepie dostaniemy kolejną. I tak produkujemy i pro-
dukujemy te śmieci.
      
Przypominam, że głównym celem „rewolucji śmiecio-
wej” jest ograniczanie ilości produkowanych odpadów 
w gospodarstwach domowych oraz zwiększanie ilości 
odpadów selektywnie odbieranych z nieruchomości. 
Te odebrane selektywnie łatwiej jest zagospodarować 
i ponownie wykorzystać. A to już ekologia i ekonomia 
razem ze sobą powiązane.

Zatem cel jaki stoi przed nami jako mieszkańcami 
to ograniczyć i minimalizować ilość odpadów 
gromadzonych na składowiskach, a zwiększać 
udział odpadów wykorzystanych ponownie , np. 
jako  źródła energii. Każde drobne działanie w tym 
zakresie zbliża nas do realizacji tego celu. Inaczej 
mówiąc zamiast górnolotnych haseł codzienna 
praktyka w tym zakresie to najlepszy sposób na 
osiągnięcie efektu. Nie chodzi o wskaźniki czy 
też dogmaty. Chodzi o wyrobienie dobrych prak-
tyk. A miasto jest od tego, aby tworzyć narzędzia 
wspomagające. 

Dlatego cały czas rozważamy co jeszcze możemy zrobić 
aby w zakresie gospodarowania odpadami nadrobić 
wieloletnie zaległości. Te 3 lata, które za nami, pokazują, 
że jesteśmy w stanie to osiągnąć. 
Dzisiaj  co 5 tona odpadów odbierana z nieruchomości, 
jest gromadzona selektywnie. A jeszcze 3 lata temu 
była to co dziesiąta tona. Zatem w tak krótkim czasie 
podwoiliśmy ten poziom. I to jest osiągnięcie szczecinian. 

Wszak Szczecinianie segregują … I to jak!  

Dziękujemy za rozmowę.    

Paweł Adamczyk, dyrektor WGKiOŚ UM:
Nowy system jest w dużej 

mierze skuteczny, szczelny i proekologiczny.
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Segregujemy, i to jak ! 

Ponad 90% mieszkańców Szczecina zadeklarowało selektywną gospodarkę odpadami.

To hasło ukute po dwóch latach wprowadzenia 
nowych zasad gospodarowania odpadami  
obowiązuje nadal, a potwierdzają to wyniki. 

Od 1 lipca 2013 roku do końca czerwca 2016 roku 
przeciętnie na 1 mieszkańca Szczecina odebrano blisko  
1 tonę odpadów, w tym niespełna 300 ton stanowiły 
odpady gromadzone selektywnie.

Dużo to czy mało? 
Porównując do krajów Europy Zachodniej jest jeszcze 
różnica. Większa konsumpcja skutkuje tym, że średnio 
wskaźnik masy odpadów komunalnych przypadających 
rocznie na 1 mieszkańca wynosi nawet 500 kg, w tym 
masa odpadów segregowanych sięga wartości ponad 
400 kg.

Jednak porównując odbiór odpadów  rok do roku, trzeba 
przyznać, że efekty działań w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów są widoczne. Na początku, w 2013 roku  co 
10 tona odbierana była selektywnie, dziś co 5.  Procen-
towo udział odpadów segregowanych w ogólnej masie 
odebranych odpadów wzrósł  przez trzy lata  o ponad 
45 %.  W pierwszym roku (2013 - 2014) wyniósł 12.26%, 
w drugim roku (2014-2015) – 17,25 %, a w trzecim (2015- 
2016) –19,26%.

Skąd takie wyniki?
Wystarczy prześledzić strukturę odpadów gromadzo-
nych selektywnie. W pierwszym roku odebrano 8.728 
ton odpadów opakowaniowych (papier, tworzywa 
sztuczne i szkło), w drugim  9.599 ton, a w trzecim  już 
10.045 ton.

Na te wyniki złożyła się nie tylko coraz większa świado-
mość konieczności ochrony środowiska, ale również 
zwiększona ilość pojemników, także ponad 180 ogól-
nodostępnych tzw. mini-ekoportów.  

Coraz skuteczniejszy jest także odbiór odpadów gaba-
rytowych (24 razy w roku w zabudowie wielorodzinnej 
oraz 4 razy w roku w jednorodzinnej), gdzie w pierwszym 
roku wyniósł  2.264 ton, a w trzecim już 4.215.

Jednak prawdziwym hitem okazał się odbiór odpadów 
zielonych.  Dynamika wzrostu tej usługi od wprowadzenia 

odbioru odpadów zielonych, czyli kwietnia 2014 roku 
do lipca 2016 roku wyniosła 400 procent!   
W tym czasie odebrano 12. 708 ton odpadów zielonych.  
W pierwszym roku 1.278 ton, w drugim 5.132 tony,  
a w trzecim 6.297. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się też Ekoporty. 
Co roku korzysta z nich kilkadziesiąt tysięcy Szczecinian 
oddając tu m.in. odpady budowlano–rozbiórkowe, zużyty 
sprzęt elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zielone, 
które i tu są hitem, co trzecia tona oddana do Ekoportu to 
odpady zielone.

W pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu 
Ekoporty przyjmowały niespełna 1000 ton odpadów, 
w tym roku już ponad 3000 ton! Nic dodać, nic ująć!

Łyżka dziegciu
Oczywiście mogłoby być jeszcze lepiej gdyby nie my 
sami, mieszkańcy. Zdarza się  często, a dotyczy to zwła-
-szcza zabudowy wielorodzinnej, że odbiór odpadów 
jest utrudniony.  

Nie ma dostępu do pojemników, które usytuowane 
są np., w  niedostępnej dla każdego, w tym także dla 
firmy odbierającej odpady, oficynie. A przypomnijmy, 

iż udostępnienie pojemników należy do obowiązków 
właściciela lub zarządcy nieruchomości. 

W Szczecinie jest 30 tysięcy punktów odbioru od-
padów. Do każdego z nich musi dojechać śmieciarka, 
która zawsze jest „zawalidrogą”, zatem jeśli wystawimy 
pojemniki do odbioru, krótszy będzie czas jej postoju.        
A pamiętajmy, że do każdej z nieruchomości musi pod-
jechać co najmniej 3 razy w tygodniu – po zmieszane, 
segregowane i zielone odpady.

Przyszłość 
To rozbudowa sieci Ekoportów. Obecnie jest 7, buduje 
się 8,  a  docelowo ma być 10 Ekoportów. 

W planach jest także ulokowanie w dzielnicach miasta 
miniekoportów, które przyjmowałyby odpady budow-
lane, gabaryty oraz zielone. Dalszy rozwój działań edu-
kacyjnych  np. podczas festynów Rad Osiedli czy we 
współpracy z placówkami oświatowymi, m.in. w ramach  
projektu „Misja dzieci – Szczecin bez śmieci” i „Spotkania 
Edukacyjne w Ekoporcie”

I naturalnie segregacja, segregacja, bo Szczecin segre-
guje, i to jak!


