
Jak zatem wygląda sytuacja w gminach
powiatu otwockiego? Udział selektyw-
nie odebranych odpadów, w tym BIO,

papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucz-
nych, we wszystkich tych gminach wyniósł
średnio 44,7 proc. Są to odpady, które wstęp-
nie posortowano. Najwięcej jest odpadów
BIO i zielonych (25,63 proc.), metali i two-
rzyw sztucznych – 8,38 proc., szkła – 5,59
proc., papieru – 5,08 proc.. Co prawda z roku
na rok wyniki są coraz lepsze, jednak wciąż
ponad 50 proc. to odpady zmieszane. O ile
segregacja odpadów BIO i zielonych jest na
bardzo wysokim poziomie, o tyle wiele od-
padów ze szkła czy papieru wciąż trafia do
śmieci zmieszanych. 

W ubiegłym roku z terenów wyżej 
wymienionych gmin odebrano:
} ponad 10 tysięcy ton odpadów 

zielonych i BIO,
} 2012 ton papieru,
} 3320 ton metali i tworzyw sztucznych,
} prawie 2200 ton szkła. 

Te wszystkie odpady udało się 
odzyskać, ponieważ trafiły do jednej 
z najnowocześniejszych sortowni w Pol-
sce – zakładu Lekaro w Woli Duckiej. 
Szkło zostało przekazane do hut, gdzie
posłuży do produkcji nowych butelek, 
a z wyselekcjonowanych metali i tworzyw
sztucznych wyprodukowano nowe bu-
telki PET, opakowania, a także metalowe

puszki. Dzięki przekazaniu do recyklingu
opakowań z papieru uratowano od wy-
cinki aż 32 192 drzewa! 

Te liczby robią wrażenie, a co naj-
ważniejsze mają realny wpływ na
ochronę środowiska, w którym żyjemy.
Dlatego jako społeczeństwo musimy
pamiętać, że segregacja ma sens.
Daje nam także korzyści finansowe,
ponieważ segregując, płacimy mniej za
odbiór odpadów. Ponadto dzięki recy-
klingowi jest mniej wysypisk, których
działalność wiąże się nie tylko z degrada-
cją środowiska naturalnego, lecz także ze
znacznie większymi kosztami gospodarki
odpadami. Gdy weźmiemy pod lupę ilość
odpadów ze szkła, papieru, metali i two-
rzyw sztucznych z poszczególnych gmin,
zobaczymy, że w 2021 roku największy
udział surowców wtórnych odnotowano
w gminie Halinów. Jej mieszkańcy wysor-
towali łącznie 22,66 proc. odpadów. Na
dalszych miejscach uplasowały się gminy
Kołbiel i Celestynów.

Dużą popularnością cieszyły się
również Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Są to miejsca, 
w których mieszkańcy mogą zostawić po-
segregowane śmieci. Do PSZOK-ów tra-
fia nawet 18 proc. wszystkich odpadów
odebranych z terenu gmin. Punkty te
stwarzają warunki do wykorzystania eko-
nomicznego i ekologicznego potencjału

odpadów. Stanowią nowoczesne ele-
menty gminnych systemów gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. Ich
działanie wykracza poza zbiórkę odpa-
dów, dlatego współczesne PSZOK-i od-
grywają rolę centrów recyklingu. W 2021
roku najbardziej popularny był punkt w Jó-
zefowie, gdzie trafiło ponad 800 ton od-
padów, tj. prawie jedna dziesiąta odpadów
odebranych z terenu gminy! 

Świadomość ekologiczna rośnie, po-
dobnie jak poziom recyklingu. Jednak
nadal nie są to standardy, które obowią-
zują w Unii Europejskiej. Dlatego wejdźmy
w nowy rok z nowym postanowieniem.
Sortowanie wcale nie musi być uciążliwe,
a dzięki temu możemy odzyskać nawet
90 proc. surowców, z kolei z odpadów
zmieszanych – z powodu ich zanieczysz-
czenia – jedynie 10-15 proc. Odpady nie-

właściwie posegregowane trafią na skła-
dowiska, z kolei te prawidłowo pogrupo-
wane pozwolą na ograniczenie zużycia
surowców pierwotnych. Jeżeli poświę-
cimy kilka minut dziennie na segregację
śmieci, to nasze odpady mają szansę stać
się nową gazetą, szklanką czy nawet pola-
rem, a przy okazji nie obciążymy domo-
wego budżetu. Dlatego właśnie niezbędne
jest prawidłowe segregowanie odpadów
przez mieszkańców. Razem sprawmy, aby
odpady zmieszane zawstydziły się w kolej-
nym rankingu segregacji. 
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Jak segregowali odpady 
mieszkańcy powiatu otwockiego 

w 2021 roku?
Początek nowego roku to czas podsumowań, dlatego nie powinno ich zabraknąć również 

w kwestii gospodarki odpadami i tego, jak wywiązywaliśmy się z sortowania odpadów w naszych domach. 
Pomogą w tym dane firmy Lekaro, która w ubiegłym roku odebrała prawie 40 tysięcy ton odpadów 

od niespełna 100 tysięcy mieszkańców gmin Celestynów, Kołbiel, Konstancin-Jeziorna, 
Wiązowna, Halinów oraz miasta Józefowa. Taka ilość wypełniłaby 1600 TIR-ów 

lub 14 boisk piłkarskich metrową warstwą śmieci.
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