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Segregacja odpadów. Rozporządzenie,
obowiązki

Zdaniem eksperta



2018-09-04
Choć nowe, aktualne rozporządzenie dotyczące zasad
selektywnej zbiórki odpadów weszło w życie latem 2017 roku,
to gminy mają jeszcze sporo czasu, aby dostosować się do
nowych wymogów. Mogą bowiem poczekać aż wygasną
dotychczasowe umowy z odbiorcami odpadów. Nie zmienia to
jednak faktu, że zmiany już dziś obowiązują w wielu
miejscowościach, a kolejne samorządy szykują się do ich
wprowadzenia.
W dobie rosnącego zanieczyszczenia środowiska, segregacja
odpadów przestaje być opcją, a staje się koniecznością. Do
recyklingu zobowiązuje nas prawo i zdrowy rozsądek. Tylko jak
zorganizować segregację we własnej, często niewielkiej kuchni?
Czy akcesoria meblowe mogą nam ułatwić to zadanie? I co
dokładnie o recyklingu mówią nowe przepisy?
Zgodnie z ustawą, odpady segregować powinniśmy na pięć
frakcji. Każda z nich ma tra ać do pojemnika (worka)
oznaczonego innym kolorem. I tak:
tworzywa sztuczne i metale to kontener żółty
papier - niebieski
szkło - zielony (a opcjonalnie szkło bezbarwne - biały)
odpady biodegradowalne - brązowy
zmieszane odpady komunalne - inny kolor.
Dodatkowo nadal mamy obowiązek odrębnego przekazywania
zużytych baterii i leków, odpadów wielkogabarytowych (np.
starych mebli) i remontowo-budowlanych, a także
elektroodpadów (np. zużytego sprzętu AGD i RTV).
Tyle w teorii. Pozostaje jednak pytanie jak zmieścić w kuchni
(dodajmy: często niewielkiej kuchni) co najmniej kilka sporych
pojemników na odpady, by móc je wygodnie i efektywnie
segregować? No cóż, choć wydaje się to nierealne, jest to jednak
możliwe. Pomocne okazać się mogą akcesoria meblowe np.
systemy segregacji odpadów REJS.

Organizację domowej segregacji odpadów musimy zacząć od
analizy tego ile i jakie śmieci na ogół wyrzucamy. Czy kupujemy
napoje w butelkach plastikowych, czy szklanych? A może
zużywamy sporo papieru? Co z lekami i wyrobami medycznymi?
Czy wyrzucamy je tylko okazjonalnie, czy też dość często?
Istotne jest również to, czy możemy sobie pozwolić na
organizację kompostownika przy domu, czy też mieszkamy w
bloku lub kamiennicy. Odpowiedzi na te wszystkie pytania
pozwolą się zorientować jakich pojemników naprawdę
potrzebujemy. I - co równie istotne - jaką powinny mieć one
pojemność, mówi Damian Rybak doradca techniczny rmy
REJS, producenta akcesoriów meblowych.
Kosze najłatwiej jest wstawić do kuchennej szafki lub szu ady.
To tu generujemy większość śmieci. Warto też sięgnąć po
funkcjonalne akcesoria meblowe - kosze, prowadnice, pokrywy,
które ułatwią nam codzienną segregację. Szu ady z
prowadnicami pełnego wysuwu i miękkim dociągiem zapewnią
bezproblemowy dostęp do wszystkich pojemników - nawet tych
schowanych w głębi. Opcjonalne elektroniczne wspomaganie
otwierania pozwoli otworzyć szu adę lekkim ruchem biodra czy
kolana. System ten bardzo przydaje się podczas
przygotowywania posiłków np. gdy mamy brudne dłonie.
Szczelne pokrywy - zarówno te pojedyncze, jak również te
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TARGI I WYSTAWY

obejmujące na raz wszystkie pojemniki - ochronią przez
przykrym zapachem.

Warto również zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie
systemu. Oferowana przez systemy REJS ładowność na
poziomie do 20 kg, zapewni bezproblemowe korzystanie z
szu ad. Nawet gdy śmieci zbierze się sporo, dodaje Damian
Rybak.
źródło i zdjęcie: REJS

2018 09 01
Targi Dom i Otoczenie Wadowice 2018
2018 09 11
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla
Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA
2018
2018 09 15

Powiązane artykuły

XIV Targi EXPOBUD Budownictwa, Wnętrz,
Ogrodów
ZOBACZ WSZYSTKIE

» Nowe zasady segregacji odpadów od 1 lipca 2017 r.
» Baterie do łazienki i kuchni
» Jak zaaranżować małą kuchnię?
» Metamorfoza kuchni farbami Tikkurila
» Co proponuje Ferro do kuchni?
» Dbanie o środowisko zacznijmy od kuchni
» Lato w kuchni przez cały rok
» Jak funkcjonalnie rozmieścić osprzęt elektryczny w kuchni?
»

Przewodnik dla rozpoczynających budowę domu. Urządzamy kuchnię i
łazienkę

RANKINGI

Farby wewnętrzne - ranking
rozpoznawalności rm i produktów
Dulux (Akzo Nobel)

41,70%

Dekoral (PPG Deco)

41,20%

Magnat (Śnieżka)

36,50%

ZOBACZ WSZYSTKIE
FILMY

Suchy jastrych z elementów
gipsowo-włóknowych
FERMACELL
Fermacell Systemy suchej zabudowy
Systemy zabudowy

Cekol - Maszynowe
Cekol - Faktura ścienna
nakładanie gładzi Cekol "Smak lata"
C-35
Cedat
Cedat
ZOBACZ WSZYSTKIE

Produkty
Klucz udarowy akumulatorowy WR36DA WR

25 lipca 2018 | Hitachi Power Tools Polska
Akrylowa masa tynkarska PERMURO AVANT

05 lipca 2018 | Farby Kabe
Akrylowa masa tynkarska PERMURO AKORD

05 lipca 2018 | Farby Kabe
Akrylowa masa tynkarska PERMURO TYNK ROLKOWY

05 lipca 2018 | Farby Kabe

Krzemianowa (silikatowa) masa tynkarska CALSILIT T

05 lipca 2018 | Farby Kabe
Silikonowa masa tynkarska ARMASIL T

05 lipca 2018 | Farby Kabe
Polikrzemianowa masa tynkarska NOVALIT T

05 lipca 2018 | Farby Kabe
ZOBACZ WSZYSTKIE
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POLECANE SERWISY
BudujemyDom.pl | WybieramyDom.pl | CoZaIle.pl | InformatorBudownictwa.pl | ZielonyOgródek.pl | UrządzamyDom.pl
| Wnętrza | Zakupy Dla Dziecka | Ekobudowanie.pl | InstalacjeB2B.pl | DachyB2B.pl | OknaiDrzwiB2B.pl
| BudownictwoSportoweB2B.pl | Wybieramy Architekta.pl | PrzegrodyB2B.pl | DomiWnętrza.pl | Instalatornia.pl
| Obudowaniu.pl | Audio.com.pl | MagazynGitarzysta.pl | MagazynPerkusista.pl | EiS.com.pl | LiveSound.pl
| MagazynBasista.pl | FirmyMuzyczne.pl | Gitarzysta.TV | Muzykomachia.pl | Makingmusic.pl | Elektronika B2B.pl
| Automatyka B2B.pl | Elektronika Praktyczna | Elportal.pl | Świat Radio | DigitalCameraPolska.pl | MagazynT3.pl
| Młody Technik | Programy | Sklep AVT | SuperDyskoteka.pl | Wydawnictwo AVT | UlubionyKiosk.pl

AVT Korporacja
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
E-mail:
kontakt@wykanczanieb2b.pl

