
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 

ODPADÓW 

– ekologia, ekonomia, edukacja!!! 

MNIEJ ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY OPŁATY ZA ODPADY 

 NIE WYTWARZAJMY TYLE ŚMIECI ! 

SEGREGACJA ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW = MNIEJSZA OPŁATA ZA ODPADY 

 

W dzisiejszych czasach wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po 

zużyciu produktu stają się odpadem. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości 

wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie 

powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą 

gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak 

zbieranie, transport czy unieszkodliwianie odpadów – a wszystkie te metody w mniejszym lub 

większym stopniu wymagają nakładów finansowych, osobowych, użycia energii i materiałów. 

Pamiętajmy jednak, że koszty zagospodarowania odpadów komunalnych zależą m.in. od ilości 

i rodzaju oddawanych przez nas odpadów!!! 

MIESZKANIEC GMINY CHOCZEWO W 2014 ROKU „WYPRODUKOWAŁ” OK. 190 KG 

ODPADÓW, Z CZEGO AŻ OK. 83% STANOWIŁY ZMIESZANE ODPADY 

KOMUNALNE (POZOSTAŁOŚĆ PO SORTOWANIU), A JEDYNIE 9% TO, ODPADY Z 

ŻÓŁTEGO WORKA ORAZ 8% ODPADÓW SZKŁA!!!              

OKOŁO 96% MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO DEKLARUJE SELEKTYWNĄ 

ZBIÓRKĘ ODPADÓW! a jak to wygląda w liczbach? 

 Zmieszane odpady 

komunalne 

(pozostałość po 

sortowaniu!!!) [Mg] 

Żółty worek (plastik, 

makulatura, metal, odpady 

wielomateriałowe)  [Mg] 

Zielony worek 

(opakowania 

szklane) [Mg] 

Łącznie: 

[Mg] 

lipiec - grudzień  

2013 r. 
320,00 33,32 27,96 381,28 

styczeń- grudzień 

2014 r. 
714,18 82,42 65,67 862,27 

styczeń – wrzesień 

2015 r.  
591,02 84,55 46,43 722,00 

Ilość oraz rodzaj odpadów wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Choczewo w 

okresie od lipca 2013 roku do września 2015 roku.  

CEL: Ograniczenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych, wzrost ilości odpadów 

selektywnie zbieranych! 

 

 



Ilość odpadów a stawka?! 

Ilość produkowanych odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych 

przekłada się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 listopada 

2015 roku wzrosną koszty zagospodarowania m.in. zmieszanych odpadów komunalnych, 

zmieszanych odpadów opakowaniowych (odpady z żółtego worka). 

Rodzaj odpadów/cena 

Cena brutto za zagospodarowanie odpadów w ZZO „Czysta Błękitna 

Kraina” w Czarnówku [zł/Mg] 

do 31 października 2015 roku od 1 listopada 2015 roku 

Zmieszane odpady komunalne 200,21 216,00 

Zmieszane odpady opakowaniowe 

(żółty worek) 
10,80 21,60 

Szkło (zielony worek) 10,80 10,80 

Dobre nawyki: Ograniczenie powstawania odpadów i Segregacja! 

Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczeniu 

powstawania odpadów - dzięki czemu nasze otoczenie będzie czystsze, a my zaoszczędzimy 

na opłatach.  Kilka prostych zasad jak zmniejszyć ilość śmieci:  

 Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz. 

 Wybieraj produkty w dużych opakowaniach. 

 Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – 

torba wielokrotnego użytku jest pojemna, 

wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po 

zwinięciu zajmuje tak mało miejsca. Warto 

wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda 

torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy 

koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe 

torebki służą nam tylko chwilę, a po 

powrocie do domu lądują w koszu, 

przyczyniając się do produkcji ogromnej 

ilości śmieci. 

 Zamiast baterii jednorazowych stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować. 

 Wybierz szklaną butelkę zamiast butelki plastikowej, czy puszek.  

 Unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań, np. past do zębów, 

kremów itp. 

 Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj! 

 Zwracaj uwagę na daty przydatności produktów do spożycia. 

 Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych 

talerzyków. 

 Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku. 



 Przeczytane czasopisma przekaż komuś, kto chętnie je przeczyta. 

 Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, 

książki, zabawki, sprzęty sportowe i dla dzieci przekaż znajomym lub oddaj 

instytucjom, które przekażą je potrzebującym. 

 Jeżeli to możliwe ogranicz ilość zużywanego papieru, 

 Wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów, 

 Zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych 

wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej, 

 Jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie, 

 Jeżeli możesz wymień źródło ciepła na paliwo stałe na ogrzewanie sieciowe lub 

gazowe. W ten sposób wyeliminujesz zarówno odpady popiołu jak również ograniczysz 

emisję substancji szkodliwych do środowiska. 

 

KOMPOSTOWANIE to najlepszy sposób na bioodpady i zmniejszenie 

ilości powstających odpadów !!! 

KOMPOSTUJ liście, trawę i gałęzie!!! 

ZAPAMIĘTAJ! W KOPOSTOWNIKU MOŻESZ ZAGOSPODAROWAĆ POPIÓŁ 

DRZEWNY I GAZETY 

Kompostowanie pozwala zmniejszyć ilość odpadów 

wywożonych na wysypiska. W przydomowym 

kompostowniku można przetworzyć wiele rodzajów 

odpadów. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Choczewo dopuszcza prowadzenie przydomowego 

kompostownika. 

Pamiętajmy, że kompostowanie to przyjazny środowisku, tani i 

prosty sposób pozbywania się odpadów organicznych (resztek 

jedzenia, liści, skoszonej trawy).  

 

Zakładanie kompostownika i tworzenie kompostu: 

 kompostownik należy zakładać pomiędzy wiosną a jesienią,  

 kompostownik powinien być dostosowany wielkością do potrzeb gospodarstwa 

domowego, 

 pojemnik należy umieścić bezpośrednio na naturalnym podłożu, aby umożliwić dostęp 

do odpadów mikroorganizmom żyjącym w glebie i przyspieszającym naturalne procesy 

rozkładu materii.  

 jeśli to możliwe, kompostownik powinien stać w zacienionej część ogrodu, 



 im bardziej rozdrobnione odpady, tym szybciej ulegają rozkładowi, 

 ważne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności pryzmy kompostowej. Do kompostu 

możesz dodać np. tekturowe wytłoczki po jajkach albo papier gazetowy zgnieciony w 

kulki, co przyczyni się do uzdatnienia procesu kompostowania, 

 w celu przyspieszenia procesu rozkładu można przesypywać kolejne warstwy odpadów 

zwykłą ziemią ogrodową, 

 raz na dwa tygodnie należy wymieszać zawartość kompostownika, żeby umożliwić 

dopływ powietrza do wszystkich warstw. Proces rozkładu z udziałem tlenu, w 

przeciwieństwie do beztlenowego gnicia, przebiega bez wydzielania nieprzyjemnego 

zapachu, 

 po dodaniu kolejnej porcji odpadów dobrze jest przykryć kompostownik (np. matą 

słomianą lub workiem z juty), aby nie tracił wilgoci i ciepła, 

 czas oczekiwania na efekty to około 5-6 miesięcy. Jeśli kompostownik zostanie 

założony na wiosnę, to jesienią pierwsza porcja kompostu powinna być gotowa! 

  

 

 

 


