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Dotyczy: zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni działający na obszarze zamieszkałym
przez ponad 460 tys. osób i zrzeszający gminy miejskie: Gdynię, Sopot, Rumię, Redę i Wejherowo oraz
gminy wiejskie: Kosakowo, Wejherowo, Szemud, zwraca się z prośbą o uwzględnienie naszej opinii dot.
wykazywanych ilości zbieranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) przez
zbierających i przetwarzających elektroodpady oraz podmioty działające w imieniu wprowadzających ZSEE
na rynek.
Podstawową zasadą prawidłowo działającego systemu powinno być rzetelne wykazywanie
faktycznie zbieranych ilości elektroodpadów i zapobieganie „papierowej” zbiórce sprzętu. Z doświadczenia
Związku, jako praktycznie zbierającego od wielu lat sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, widzimy
jakie są realne możliwości zbierania w zależności od systemu (stacjonarny, objazdowy).
Daje nam to podstawę do stwierdzenia, że raportowane przez niektórych zbierających ilości sprzętów od
mieszkańców w organizowanych cyklicznie punktach zbiórki są wielokrotnie zawyżone. Zbiórki te polegają
na tym, że w wyznaczonym miejscu w określonym dniu miesiąca stoi samochód, do którego mieszkańcy
mogą przynosić zużyty sprzęt, a później w raportach wykazywane są ilości kilkukrotnie większe od
rzeczywiście zebranego, przekraczające nawet wielokrotnie możliwości ładunkowe samochodu
prowadzącego zbiórkę!!
Zwracamy uwagę, że w takich punktach zbiórki sprzętów od mieszkańców nie ma obowiązku wydawania
Kart Przekazania Odpadów a mieszkańcy przynoszący sprzęt EE są anonimowi, więc masa faktycznie
zebranego tam sprzętu jest bardzo trudna do weryfikacji.
Uważamy, że takie mobilne punkty należy poddawać kontroli, aby uniknąć zbierania wirtualnego
strumienia odpadów, który następnie podlega wirtualnemu przetworzeniu. Tego typu działanie powoduje, że
system rzetelnie działających punktów zbiórki nie ma i nie będzie miał odpowiedniego finansowania, dopóki
wprowadzający sprzęt będą mieli tanie potwierdzenie recyklingu. Postulujemy o zintensyfikowanie kontroli
podmiotów zbierających i przetwarzających sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w zakresie
zgodności raportowanych ilości zebranego sprzętu z realnie osiąganymi.

