Sprawozdanie z debat
„Nowe założenia gospodarki odpadami w gminie. Jak przekonać mieszkańców?”
przeprowadzonych w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna –
zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego”

W siedmiu debatach, które odbyły się w dniach 21-29.01.2013, w regionach gospodarki
odpadami województwa pomorskiego, wzięło udział łącznie 234 osoby – w tym m.in.
przedstawiciele urzędów gmin, miast, powiatów, a także organizacji pozarządowych
i nadleśnictw.
Miejsca i terminy debat:
L.p.

Region Gospodarki
Odpadami

Miejscowość

Termin

1.

Wschodni

Malbork

21.I.2013

2.

PołudniowoZachodni

Nowy Dwór, gm.
Chojnice

22. I.2013

3.

Północno-Zachodni

Słupsk

23.I.2013

4.

Północny

Lębork

24.I.2013

5.

Południowy

Starogard Gdański

25.I.2013

6.

Ekodolina

Wejherowo

28.I.2013

7.

Szadółki

Kartuzy

29.I.2013

Podczas debat zostały zaprezentowane założenia projektu „Kampania informacyjnoedukacyjna: „Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego””
oraz kampanii „Czyste lasy” realizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Gdańsku. Uczestniczący w spotkaniach eksperci stanowili wsparcie merytoryczne dyskusji
w zakresie zmian związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
1

Uczestnicy debat z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji oraz wyrażali głównie
pozytywne opinie na temat projektu. Często pojawiały się stwierdzenia podkreślające, że
kampania może ujednolicić przekaz w całym województwie. Pojawiały się również deklaracje
gmin o przyłączeniu się do obu kampanii.
Pytania związane z projektem pojawiały się głównie odnośnie hasła przewodniego kampanii
„PORZĄDNE POMORZE” i w szczególności dotyczyły materiałów promocyjnych (ulotek,
plakatów) oraz terminu, od kiedy będą one dostępne, gdyż wiele gmin już chce ruszyć
z kampanią skierowaną do swoich mieszkańców. Pojawiały się również pytania nt.
umieszczania gminnych materiałów na stronie www.porzadnepomorze.pl oraz umieszczania
odsyłacza do strony na portalach gminy. Prezentowane materiały edukacyjne, większości
uczestników się podobały, zwracano jednak uwagę, aby były one na tyle uniwersalne, by
każda z gmin mogła z nich skorzystać.
Generalnie, podczas debat uczestnicy aktywnie brali udział w całości programu
przygotowanego przez organizatorów, w większości widoczna była duża otwartość
w mówieniu o swoich trudnościach i wyzwaniach oraz chęć dzielenia się swoimi sukcesami.
Uczestnicy mieli dużo pytań do obecnych na sali ekspertów.
Głównym punktem spotkania była debata, która toczyła się wokół trzech obszarów działań
samorządów:
 edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami,
 informowania mieszkańców o zmianach związanych z wprowadzeniem nowego
systemu gospodarowania odpadami,
 sposobów skutecznego komunikowania się z mieszkańcami.
Podczas dyskusji uczestnicy dzielili się działaniami, jakie już podejmowane są w gminach w/w
obszarach, mówili o swoich sukcesach i wyzwaniach jakie przed nimi stoją w związku
z wdrażaniem zmian wynikających z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Główne tematy (pojawiające się na każdej z debat) poruszane przez uczestników to:
1. Brak przygotowania merytorycznego (szczegółowej wiedzy o systemie segregacji,
zagospodarowania i przetwarzania odpadów) samorządowców do wdrażania ustawy.
2. Potrzeba zdobycia wiedzy i pomysłów na to, w jaki sposób przedstawiać uzasadnienie
wyboru metody naliczania opłat mieszkańcom tak, by zrozumieli dlaczego konieczna
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jest zmiana dotychczasowego sposobu postępowania z odpadami, dlaczego ustalona
została określona stawka oraz co się na nią składa.
3. Konieczność opracowania skutecznych metod edukacji osób dorosłych. W każdym
regionie edukacja skupia się głównie na dzieciach i młodzieży, natomiast istnieje
potrzeba jak najszybszego dotarcia do grupy wytwarzającej najwięcej odpadów
i mającej największy wpływ na ich segregowanie, czyli dorosłych.
 W regionie „Eko Dolina” zostały przedstawione efekty wieloletnich działań
prowadzonych przez Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”
w zakresie informacji, edukacji i selektywnej zbiórki odpadów, dzięki którym
region jest dobrze przygotowany do wprowadzenia zmian.
 Przedstawiciele Urzędu Gminy w Bytowie podczas debaty stwierdził, że na
obszarze gminy nie ma dużego problemu z segregacją odpadów, gdyż już od
wielu lat sukcesywnie prowadzone są odpowiednie działania, które
doprowadziły do wypracowania konkretnych narzędzi edukacji, komunikacji
i współpracy z mieszkańcami.
4. Brak środków finansowych na działania związane z nową ustawą – w tym działania
informacyjno-edukacyjne.
5. Sposoby wprowadzania nowego systemu zbiórki odpadów na terenie spółdzielni
mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych (budynki wielorodzinne).
6. Rola informacyjna mediów, które są w stanie dotrzeć do największej liczby
mieszkańców. W jaki sposób współpracować z mediami aby przekazać kompletną
i obiektywną informację.

Podsumowując można stwierdzić, że debaty osiągnęły zamierzony efekt:
a) podjęto współpracę pomiędzy organizatorami kampanii - Stowarzyszeniem EkoInicjatywa (wraz z koordynatorami lokalnymi) oraz Lasami Państwowymi a gminami,
b) podjęta została współpraca pomiędzy podmiotami w regionie,
c) zostały określone potrzeby informacyjne i edukacyjne gmin co pozwoliło na
doprecyzowanie treści jakie maja być zawarte w planowanych materiałach
edukacyjnych i informacyjnych.
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