
„Czyste Puszczykowo”

Puszczykowo  - 9 000 mieszkańców

powiat poznański  

woj. wielkopolskie 



OPIS ZGŁOSZONEGO ROZWIĄZANIA

CEL: wprowadzenia zdecydowanej 

jakościowej zmiany w systemie segregacji 

odpadów i utrzymania porządku w mieście

Potrzeba zmiany  wynikała z powszechnego traktowania „gniazd” na 

surowce wtórne jako lokalnych  wysypisk śmieci.

W 2007 roku władze Puszczykowa przy wsparciu firm zajmujących 

się wywozem śmieci, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, 

parafii, a także szeregowych mieszkańców podjęły działania 

interwencyjno - edukacyjne związane z podniesieniem estetyki w 

mieście













EFEKTY WDROŻENIA

ZMIANA SYSTEMU SEGREGACJI ŚMIECI
Wprowadzenie w mieście jedynie segregacji śmieci u „żródła”. 

Udało się wyeliminować narastający problem śmietnisk powstających  w miejscach 

gniazd z pojemnikami na surowce wtórne ( usunięcie pojemników). Czyste miasto!

Pozytywny efekt osiągnięto poprzez zmiany organizacyjne i monitorowanie realizacji 

usług komunalnych, dystrybucję wśród mieszkańców ciekawych materiałów 

informacyjno-edukacyjnych, a także podejmowanie różnorodnych działań 

proekologicznych wśród mieszkańców

Na zmianie systemu segregacji skorzystali głównie:
• Właściciele i administratorzy prywatnych posesji (ok. 3 000) 

• Mieszkańcy (ok. 9 000 osób) 

• Mieszkańcy/ osoby planujące budżety domowe

• Miasto

• Urząd Miejski/ budżet miasta 

• Firma EKO - RONDO

• Wielkopolski Park Narodowy



EFEKTY WDROŻENIA

Pierwsze efekty finansowe zmiany systemu segregacji 
odpadów:

• Miesięczny koszt wywozu odpadów z „gniazd” przez firmę 
REMONDIS SANITECH wynosił średnio 1 605,00 zł. 

• Porządkowanie przez firmę Astra oraz Eko-Rondo terenu wokół 
pojemników na surowce wtórne w roku 2007 kosztowało miasto 
średnio 1 985,00 zł miesięcznie (w sumie 23 832,67 zł). 

• Dzięki zmianie systemu segregacji odpadów tylko w miesiącu 
styczniu 2008 roku miasto zaoszczędziło ok. 3 591,00 zł.



OPIS SPOSOBU WDROŻENIA ROZWIĄZANIA (1) 

• Styczeń/luty 2007 - diagnoza sytuacji,

• Marzec/kwiecień 2007 - analiza wagi problemu’

• Kwiecień 2007 - zintensyfikowana edukacja ekologiczna w 
szkołach  i w prasie lokalnej,

• Kwiecień  2007- wzmocnienie monitoringu  miejsc recyklingu 
odpadów, 

• Maj 2007 – organizacja na koszt miasta wywozu odpadów 
wielkogabarytowych I sprzętu elektronicznego,

• Czerwiec 2007 - ograniczenie liczby gniazd z 22 do 8 i 
zlokalizowanie tej samej liczby pojemników w mniej 
reprezentacyjnych miejscach,

• Czerwiec 2007 – kontrole dowodów wywozu śmieci

• Lipiec 2007 - ponowna ocena sytuacji,

• Lipiec/sierpień 2007- konsultacje z radnymi,



OPIS SPOSOBU WDROŻENIA ROZWIĄZANIA (2) 

• Wrzesień 2007 powołanie zespołu zadaniowego

• Wrzesień/październik 2007 - złożenie wniosku do NFOŚiGW o 
dofinansowanie projektu „Czyste Puszczykowo. Kształtowanie 
postaw proekologicznych wśród mieszkańców Puszczykowa”
– Spotkania edukacyjne w szkołach

– Zaangażowanie autorytetów (Rekopol/ Księża) 

• Listopad 2007 - podpisanie porozumienia pomiędzy firmami 
wywożącymi śmieci z terenu miasta

• Grudzień 2007 - likwidacja z ulic tzw. „gniazd” 

- ustawienie banerów oraz bilbordów

- dostarczenie mieszkańcom „Kalendarza 
Selekcjonera”

- Happening ekologiczny w centrum miasta

• Styczeń 2008

- monitorowanie nowego systemu segregacji odpadów

- dodruk „Kalendarza Selekcjonera” 

- edukacja mieszkańców w czasie wizyt duszpasterskich



Kalendarz „Selekcjonera”- dostarczony do

każdego gospodarstwa domowego

























NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY REPLIKACJI 

LUB ADAPTACJI ROZWIĄZANIA? TRUDNOŚCI?

• Przygotowanie mentalne do zmiany – wielomiesięczna 
edukacja

• Zaangażowanie w realizację programu firm 
wywożących odpady i wszystkich grup społeczności 
lokalnej

• Przewidzenie wszystkich trudności – zastosowanie 
wariantowych rozwiązań

• Zastosowanie montażu finansowego 

• Skuteczna komunikacja pomiędzy poszczególnymi 
grupami społeczności lokalnej

• Atrakcyjność przekazu informacji



Dziękujemy za uwagę


