MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

W ZABUDOWIE WIELOLOKALOWEJ

PORADNIK
W ZAKRESIE
EFEKTYWNEGO
FUNKCJONOWANIA MGO

Od 1 września obowiązkowa segregacja odpadów
Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym
obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości
niesegregowania odpadów komunalnych. Niedostosowanie się do tego wymogu będzie
wiązało się z nałożeniem na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości
wielorodzinnej podwyższonej opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami.
Tak zwana odpowiedzialność zbiorowa powinna mobilizować do skrupulatnego
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Bowiem tylko dobrze posegregowane
odpady będą odbierane przez firmy świadczące taką usługę. Na pracownikach tych firm
ciąży też obowiązek kontroli czystości przekazywanych do wywozu frakcji odpadowych.
Już dziś zachęcamy do zapoznania się z kilkoma wskazówkami, które mogą pomóc
zarządcom nieruchomości wielorodzinnych w podnoszeniu jakości prowadzonej przez
lokatorów selektywnej zbiórki „u źródła”.

więcej informacji o zmianach w systemie na:

www.goap.org.pl

1. DOBRE RADY
W widocznym miejscu zamontuj tablice informacyjne
dotyczące prawidłowej segregacji odpadów, w tym odpadów
wystawkowych.
Jeśli zauważysz nieprawidłowości (niewłaściwą segregację
odpadów, wystawianie odpadów nieobjętych odbiorem
odpadów wystawkowych) – poinformuj o tym mieszkańców
stosownymi komunikatami w gablotach ogłoszeniowych,
na tablicach, klatkach schodowych, plakatami, zawieszkami na
altanie. Warto skonsultować się w tym zakresie z ZM GOAP.
Dystrybuuj wśród mieszkańców materiały informacyjnoedukacyjne przekazane przez ZM GOAP.
Przygotuj informacje dotyczące właściwego postępowania
z odpadami, które będzie można przekazać na spotkaniach
przedstawicieli spółdzielni z mieszkańcami (uzyskaj je od
ZM GOAP).
Poinformuj mieszkańców o miejscu wystawiania odpadów
wystawkowych – oznacz to miejsce przy altanie śmietnikowej
(tablica, banner).

2. ZADBAJ O MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

Zadbaj o czystość
w altanie i jej otoczeniu.
Jeśli jest taka potrzeba
– odnów altanę.
Przy MGO zastosuj nasadzenia, które poprawią estetykę tego miejsca,
jednocześnie ograniczając niewłaściwe pozostawianie odpadów wokół altany.
Powiększ altany, by wewnątrz można było umieścić wszystkie pojemniki
(jeśli to niemożliwe – postaraj się, by w środku stały przynajmniej pojemniki na
odpady BIO i zmieszane (resztkowe); pojemniki na surowce wtórne pozostaw
w przestrzeni otwartej).
Ogranicz dostęp do MGO osób trzecich.
W altanach ustaw pojemniki tak, by sprzyjały prawidłowej segregacji:
najpierw odpady surowcowe (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło),
następnie – pojemnik na odpady BIO, na końcu te przeznaczone do
gromadzenia odpadów zmieszanych (resztkowych).

3. MONITORING

Stale monitoruj altany i pojemniki – częste odwiedzanie MGO pozwoli na większą
kontrolę prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców.
Monitoruj firmy wywozowe, by odstawiały pojemniki po ich opróżnieniu we właściwe
miejsca, zwrócone wrzutem do korzystających z nich mieszkańców.
Monitoruj firmy wywozowe, by po opróżnieniu pojemników, pozostawiały po sobie
porządek.
Monitoruj stan zapełnienia pojemników (szczególnie na odpady BIO, tworzywa
i papier) – w przypadku ich nagminnego przepełnienia zadbaj o dostawienie kolejnych
pojemników, aby ich liczba odpowiadała na potrzeby mieszkańców.
Sprawdź, czy zarządzający obiektami niezamieszkanymi, zlokalizowanymi na terenie
zabudowy wielorodzinnej, wyposażyli swoje nieruchomości w obowiązkowe
pojemniki – to sposób na wyeliminowanie podrzucania odpadów do altan
śmietnikowych mieszkańców.

4. JEŚLI WSZYSTKO ZAWODZI…
Niewłaściwa segregacja – mimo prowadzonych działań
informacyjnych i monitoringowych – może skutkować
podwyższeniem opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami.
Dlatego warto przeanalizować dodatkowe rozwiązania:
Ograniczenie dostępu do altany osób niepożądanych poprzez:
· zamknięcie MGO na klucz (minusem tego rozwiązania jest zapominanie
klucza przez mieszkańca, co może przełożyć się na pozostawianie odpadów
pod zamkniętą altaną)
· zamontowanie instalacji otwierającej na wzór domofonów przypisanych do
danej klatki
Zlecenie usługi zewnętrznej – utrzymanie porządku i czystości w obrębie
MGO, dbałość o prawidłową segregację odpadów (kontrola mieszkańców),
ewentualnie – w przypadku niewłaściwej segregacji – doczyszczenie frakcji
nieodebranej.

więcej informacji na:

www.goap.org.pl

