Odpowiedź Kierownika Referatu Gospodarczego dot. zgłoszonych przez
mieszkańców wątpliwości zamieszczonych w artykule w Kurierze
Bytowskim z dn. 10 czerwca 2021 r.

Pracownicy Gminy są odpowiednio przeszkoleni i posiadają wiedzę z zakresu prawidłowej
segregacji odpadów. Zarzut który pojawił się w prasie lokalnej, dotyczący niejasności co do
postępowania z takimi odpadami jak pampersy, mokre chusteczki, maseczki czy ręczniki
papierowe jest nieprawdziwy i powstać mógł w wyniku złego zrozumienia przyczyny
nieodebrania odpadów / oznakowania pojemnika żółtą kartką. Traktować go należy w kategorii
zniekształcenia informacji przekazywanej sobie przez niektóre osoby pod wpływem emocji.
Przypominamy:
Zużyty ręcznik papierowy wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Jeśli zabrudzone, tłuste lub
mokre ręczniki papierowe trafią do papieru, mogą zanieczyścić całą frakcję odpadów. Ta sama
zasada dotyczy chusteczek higienicznych, papieru toaletowego, serwetek czy chusteczek
nawilżanych oraz pampersów.
W przypadku maseczek ochronnych postępować należy zgodnie z Wytycznymi Ministra
Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami
wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i
zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania
pandemii/epidemii):
Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki,
rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
W odpowiedzi na liczne zapytania od mieszkańców informujemy również, iż pieczywo należy
oddawać razem z odpadami biodegradowalnymi. Zachęcamy w tym miejscu do racjonalnego
dokonywania zakupów produktów spożywczych, z uwzględnieniem terminu przydatności do
spożycia i indywidualnych potrzeb ilościowych w tym zakresie. Przyczyni się to nie tylko do
redukcji CO2 emitowanego podczas produkcji i transportu, ale również do ograniczenia ilości
odpadów, a także pozwoli zaoszczędzić pieniądze codziennie wydawane na zakupy. Jak wynika
z raportu Federacji Polskich Banków Żywności - Polacy wyrzucają około 235 kilogramów
produktów żywnościowych na osobę w ciągu roku.
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