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W odpowiedzi  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  25  listopada  2019r.  w  sprawie
pojemników  przeznaczonych  na  odpady  segregowane  ustawionych  na  osiedlach
mieszkaniowych, informuję, że wszystkie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
podlegają  restrykcyjnym  wymogom,  w  tym  w  szczególności,  obowiązującym  w  Polsce,
normom. Pojemniki typu igloo/dzwon muszą spełniać wymogi normy PN-EN 13071-1 2019.
Norma  ta  określa  wiele  parametrów  pojemnika,  w  tym  również  wielkość  otworów
wrzutowych  (fuel  filling  aperture),  która  jest  ściśle  określona.  W  pojemniku  na  papier
wielkość otworu wrzutowego wynosi 36 x 9 cm, natomiast w pojemnikach na szkło i plastik
są to otwory o średnicy 18 cm. 

Wrzucanie  wysegregowanych  odpadów  do  omawianych  pojemników  faktycznie
zajmuje więcej czasu, aniżeli wrzucenie całego worka, ale dzięki takim otworom wrzutowym,
do pojemników tych nie trafiają np.  odpady zmieszane i  inne,  które nie powinny się tam
znaleźć.  Zapewniony  jest  przez  to  tak  zwany  „czysty  selekt”.  Proces  segregacji  owszem,
powinien być najbardziej przyjazny mieszkańcom, ale musi być też zapewniona skuteczność
tej segregacji, a to najbardziej umożliwiają pojemniki typu igloo. Otwory tego typu chronią
również  przed  opróżnianiem  pojemnika  przez  osoby  niepowołane.  Pojemniki  te  oprócz
wskazanego zapewnienia „czystego selektu” mają również inne zalety.  Ich pojemność jest
znacznie  większa  niż  pojemników  na  kółkach.  Duża  pojemność  pojemnika  powoduje
zmniejszenie częstotliwości  ich opróżniania.  Samochód typu HDS służący do opróżniania
tych pojemników pojawia się w ruchu ulicznym rzadziej, a co za tym idzie emisja spalin do
powietrza jest mniejsza.  

Omawiane  pojemniki  mają  także  wiele  innych  zalet.  Jedną  z  nich  jest  ich
funkcjonalność.  Są  niepalne,  wykonane  z  polietylenu,   przez  co  eliminuje  się  koszty  ich
regeneracji  (odrdzewianie,  malowanie,  prostowanie  uszkodzonych  elementów).  Kształt
pojemników (owalny) pozwala na oszczędność miejsca potrzebnego na ich ustawienie. Mogą
być  ustawione  na  nieutwardzonej  powierzchni  dzięki  temu,  że  zainstalowana  od  spodu
pojemnika  klapa  umożliwia  ich  opróżnianie  podnośnikiem  –  nie  ma  konieczności
przeciągania  pojemnika  przez  pracowników  Wykonawcy  z  miejsca  jego  usytuowania
do pojazdu. Pojemniki te są odporne na promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury,
uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, a ich kształt (owalny) pozwala również na łatwiejsze
utrzymanie porządku w miejscu ich usytuowania. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Mam  nadzieję,  że  powyżej  wyjaśniłem  Pani  Radnej,  w  sposób  wyczerpujący,
podstawy doboru  pojemników  na  odpady.  Działanie  to  ma  prowadzić  do  jak  najbardziej
prawidłowej  segregacji  odpadów  komunalnych.  Segregacja  zaś  odpadów,  jak  to  wynika
z  praktyki,  jest  zagadnienie  bardzo złożonym i  trudnym do egzekwowania.  Jak najlepsza
selektywna zbiórka odpadów w Kaliszu jest niezwykle ważnym zadaniem nas wszystkich.
Współdziałanie służb miejskich, Wykonawcy i przede wszystkim mieszkańców jest konieczne
i  niezbędne.  Temu mają służyć wszelkie  działania  podejmowane w tym temacie,  również
rodzaj pojemników na śmieci.




