
                                                         Zarządzenie Nr 146/2022 

                                                              Burmistrza Karlina 

                                                         z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia procedury działań naprawczych w Gminie Karlino, zmierzających 

do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w okresie do 31 grudnia 2026 roku   

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                    
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 9ze ust. 2 ustawy z dnia                                                                             
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519  
z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadzam procedurę działań naprawczych w Gminie Karlino, zmierzających do 

osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w okresie do 31 grudnia 2026 r., w brzmieniu określonym  

w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Karlina. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



                                                                                         Załącznik do zarządzenia Nr 146/2022 
                                                                                         Burmistrza Karlina 
                                                                                         z dnia 29 grudnia 2022 r.   
 
 
Procedura działań naprawczych w Gminie Karlino, zmierzających do osiągnięcia poziomu 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła na okres do 31 grudnia 2026 r., wprowadzona w związku z art. 9ze ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519). 
 
 
I. Dotychczas realizowane działania zmierzające do osiągnięcia poziomu recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
 

Na gminach ciąży obowiązek zapewnienia właściwego systemu zbierania odpadów  
i edukacji ekologicznej, a na mieszkańcach - włączenia się w segregację odpadów. 
Obowiązujący na terenie gminy Karlino system gospodarowania odpadami komunalnymi 
oparty jest na prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów. Zasady zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych oraz elementy określone w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w tym m.in. wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami określone zostały w obowiązującym na terenie gminy Karlino regulaminie 
utrzymania i porządku. Podejmowane przez Gminę Karlino działania mają na celu 
wyedukowanie mieszkańców zarówno w zakresie segregacji jak i ochrony oraz kształtowania 
środowiska. Jednak, aby te działania były w pełni skuteczne i zarazem zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju musi im towarzyszyć wzrost świadomości ekologicznej, 
prowadzącej do zaangażowania mieszkańców w segregację i prawidłową gospodarkę 
odpadami.  

Podkreślić należy, że zasadniczą przyczyną nie osiągnięcia poziomu recyklingu przez 
Gminę Karlino była niewłaściwa realizacja umowy przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony 
Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, prowadzącym RIPOK w Korzyścienku, który w okresie od 
01.01.2015 r. do 30.06.2021 r. prowadził zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami. 
Ilość odpadów poddanych recyklingowi w roku 2019 przez wskazany podmiot nie pozwoliła 
Gminie osiągnąć wymaganych poziomów recyklingu. Z przekazanych ponad 330 Mg 
wysegregowanych odpadów z papieru, tworzyw sztucznych i szkła Miejski Zakład Zieleni Dróg 
i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. poddał recyklingowi jedynie 178 Mg (z czego tworzyw 
sztucznych przekazano wysegregowanych przez mieszkańców 118 Mg, a do recyklingu trafiło 
tylko 5,5 Mg).  
Począwszy od 01.07.2021 r. zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
objętych gminnym systemem gospodarki odpadami i z nieruchomości niezamieszkałych jest 
prowadzone przez Instalację Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Mirowie, prowadzonym przez SUEZ JANTRA Sp. z o.o. w Szczecinie. Sytuacja 
z uzyskiwaniem wyższych poziomów recyklingu po zmianie odbiorcy odpadów powinna 
znacząco się poprawić. 

W gminie Karlino obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Zgodnie  
z tymi przepisami odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w podziale na pięć 
frakcji. Od 01.02.2020 r. każdy mieszkaniec gminy Karlino jest zobowiązany do selektywnego 



zbierania odpadów komunalnych. Dotychczas obowiązujące prawo pozwalające właścicielowi 
nieruchomości na złożenie deklaracji, że śmieci segregować nie będzie w zamian za wyższą 
opłatę zostało zniesione.  

Od lipca 2013 r., z chwilą wejścia w życie nowej „ustawy śmieciowej”, Gmina Karlino 
realizuje szereg działań zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie 
prowadzenia poprawnej segregacji odpadów komunalnych m.in. poprzez: kolportaż ulotek dla 
każdego mieszkańca, wywieszenie plakatów we wszystkich obiektach użyteczności publicznej 
oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto, tożsame informacje na bieżąco 
publikowane są na stronie internetowej karlino.pl, gdzie wyodrębniona zakładka  „gospodarka 
odpadami”, stanowi informację i poradnik dla mieszkańców, gminnym facebooku, w lokalnej 
prasie „Wieści z Karlina”, a także na tablicach ogłoszeń oraz przekazywane zarządcom 
nieruchomości. Dla przybyłych z Ukrainy nowych mieszkańców gminy zostały przygotowane 
ulotki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów w języku ukraińskim. 

Wdrożona została bezpłatna mobilna aplikacja „Eco Harmonogram.” Przedmiotowe 
narzędzie wspomaga mieszkańców, wyszukując harmonogram wywozu odpadów po 
indywidualnym adresie, przypomina o nadchodzących terminach wywozów. Aplikacja zawiera 
informacje jak prawidłowo segregować odpady oraz indywidualnie skonfigurowaną 
wyszukiwarkę odpadów, ułatwiając mieszkańcom właściwą segregację, jednocześnie 
przyczyniając się do zwiększania współczynnika sortowania odpadów w gminie. Z myślą  
o osobach niekorzystających ze smartfonów oprócz samej aplikacji udostępniana jest wtyczka 
na stronę internetową, która umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji aplikacji poprzez 
stronę internetową. Gmina stawia na dalszą edukację mieszkańców, starają się, aby jak 
największa liczba mieszkańców miała zainstalowaną aplikację, umieszczając informację  
o możliwości jej zainstalowania w lokalnych środkach masowego przekazu. To spore 
ułatwienie dla mieszkańców, pozwoli sprawnie poruszać się wśród prostych i nieco 
trudniejszych zasadach segregacji. 

Gmina Karlino główny nacisk kładzie na współpracę ze spółdzielniami  
oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Wspólnie stawiamy na wypracowanie dobrych nawyków 
wśród mieszkańców i rozpowszechnienie informacji na temat segregacji odpadów, poprzez 
dystrybucję plakatów i ulotek. Dla naszego wspólnego dobra dążymy do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów i podniesienia poziomu wiedzy o prawidłowej segregacji odpadów.  

Każdy z obiektów użyteczności publicznej, na terenie tut. gminy tj. urząd miejski, 
jednostki samorządu terytorialnego, świetlice wiejskie, szkoły, przedszkole, żłobek, biblioteka 
i Karliński Ośrodek Kultury wyposażony jest w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. 
Prócz tego w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowane są wolnostojące pojemniki na 
zużyte baterie. 
W porozumieniu z Urzędem Miejskim w placówkach oświatowych, działających na terenie 
gminy, organizowane są akcje ekologiczne w postaci pn.: „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi”, 
podczas których kładziony jest nacisk na poprawną segregację odpadów czy zmniejszenie ich 
ilości. Dodatkowo trzy razy w roku, nieodpłatnie, prowadzona jest mobilna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych i problemowych. Informacje o datach zbiórki przekazywane  
są mieszkańcom gminy za pomocą plakatów rozwieszanych na tablicach ogłoszeń w mieście 
oraz we wszystkich sołectwach, a także na stronie internetowej Urzędu. Powyższe ma istotny 
wpływ na zmniejszenie ilości powstawania „dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania 
odpadów w gospodarstwach domowych. 

Gmina Karlino tradycyjnie od wielu lat, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego, 
organizuje spływ rzeką Radew i Parsętą. Spływ ma głównie aspekt ekologiczny, kajakarze 



zostają wyposażeni w worki i sprzątają koryta rzek. Na przestrzeni ostatnich lat zauważono 
zmniejszenie odpadów w rzekach, ale Gmina dąży do całkowitego ich usunięcia.  
Wskazać należy, iż ww. akcjach biorą udział młodzi i starsi kajakarze, dla których wydarzenie 
jest nie tylko wspaniałą przygodą na wodzie, ale również manifestem ekologicznym mówiącym 
o tym, jak można czynnie dbać o dobra naturalne. Rzeka Radew i Parsęta oferują idealne 
warunki do uprawiania turystyki z wędką i w kajaku, dlatego Gmina podkreśla ich walory  
i kładzie nacisk na dbałość środowisko naturalne.  

Ponadto w dniu 20.09.2021 r. przy ul. Kołobrzeskiej 4a został otwarty Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na terenie obiektu ustawiono kontenery na 
odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz kontenery i pojemniki 
(na m.in. szkło, papier, plastik, bioodpady, odzież, opony, gruz betonowy i ceglany). Punkt 
przyjmuje także rzeczy np. ubrania czy meble, które nadają się jeszcze do użytku, a następnie 
czekają na nowego właściciela. Na terenie PSZOK jest ścieżka edukacyjna z tablicami 
informacyjnymi objaśniającymi jak prowadzić poprawną segregację odpadów. Mieszkańcy 
mogą tu też wypożyczyć bezpłatnie przyczepkę, którą przetransportują swoje odpady. Nadal 
propagujemy wśród mieszkańców informacje o PSZOKu, który cieszy się coraz większą 
popularnością. Zarówno lokalizacja, godziny otwarcia, jak i zakres prowadzonych w nim 
działań mają odzwierciedlenie w osiąganiu przez gminę poziomów recyklingu, przygotowania 
do powtórnego użycia jak i odzysku odpadów. Choć PSZOK działa na terenie gminy od 
niedawna to obserwacje i analiza bezsprzecznie potwierdzają, że takie miejsce było 
mieszkańcom bardzo potrzebne.  

Na terenie całej Gminy rozmieszczone są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców 
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon” w kolorze żółtym, zielonym  
i niebieskim, które zapewniają wysoką higienę przechowywania odpadów i wygodę 
opróżniania kontenerów z zawartości. Etykiety znajdujące się na pojemnikach z wytycznymi  
o segregacji i ich kolorystyka wykluczają dylemat wynikający z niepewności co do wyboru 
odpowiedniej frakcji. Kolorowe „dzwony”  wtopiły się już na stałe w krajobraz naszej gminy, 
są one często wykorzystywane przez mieszkańców, czego dowodem jest prawidłowa 
segregacja odpadów umieszczanych w tego typu pojemnikach. Ponadto nieruchomości na 
terenie gminy Karlino są wyposażone w brązowe pojemniki na bioodpady oraz czarne 
pojemniki na odpady zmieszane.  

Gmina Karlino bierze udział w zbiórce odzieży i innych  tekstyliów. Do rozmieszczonych 
na terenie całej gminy kontenerów PCK mieszkańcy mogą oddawać odzież i inne tekstylia. 
Dzięki temu wspieramy krajową ekologię i pomagamy utrzymać czystość w miastach i wsiach. 
Odzież i tekstylia są poddane recyklingowi i zyskają drugie życie bez szkody dla środowiska. 
Korzystanie z pojemników na odzież używaną jest formą pomocy potrzebującym i środowisku. 

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę mieszkańcy gminy Karlino bardzo chętnie 
pomagali obywatelom Ukrainy, oferując niezbędne rzeczy i  produkty tj.: leki, środki medyczne  
i higieniczne, ubrania oraz żywność. Pomaganie potrzebującym rodzinom poprzez 
obdarowanie ich używanymi rzeczami i odzieżą używaną oraz podzielenie się swoimi zapasami 
żywności było doskonałą formą pomocy potrzebującym, a także  środowisku poprzez 
zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych. 

Na terenie miasta Karlina ustawione są trzy pojemniki w kształcie serca do zbierania 
plastikowych nakrętek z czystego polimeru PET. Ponadto wszystkie placówki  oświatowe na 
terenie gminy są zaangażowanie w zbieranie nakrętek. Następnie są one przekazywane 
rodzinom z terenu gminy, które mają niepełnosprawne dzieci. Po sprzedaży nakrętek, uzyskują 



środki finansowe na leczenie i rehabilitację. Taka akcja pomaga segregować plastik,  
gdyż drobne elementy trudniej wysegregować spośród innych odpadów. 

W odpowiedzi na ogromną ilość jedzenia, która każdego dnia trafia do śmieci, 
mieszkańcy Karlina postanowili wziąć dobry przykład z innych miast, uruchamiając pierwszą 
lodówkę-jadłodzielnię. Na chwilę obecną funkcjonuje jeden taki punkt wymiany żywności. 
Idea foodsharingu polega na tym, że każdy może dzielić się z każdym. Wszystko działa w myśl 
ekologii oraz idei zero waste. W związku z tym kluczowa rola Gminy w dalszej edukacji  
i uświadamianiu społeczeństwa o wadze problemu marnowania żywności. 

W dniu 06.09.2022 r. Gmina Karlino podpisała umowę z firmą ELEKTRORECYKLING S.A. 
z siedzibą w Sękowie w zakresie kompleksowej obsługi odbioru odpadów elektrycznych  
i elektronicznych, zarówno kompletnych jak i zdemontowanych. Zużyty Sprzęt Elektryczny  
i Elektroniczny poddawany jest odpowiednim procesom przetwarzania i odzyskiwania. Odzysk 
surowców, ale także i samo zbieranie i przetwarzanie ZSEiE nie jest tylko ważne, ale jest już 
koniecznie. 

Gmina Karlino w 2022 r. w ramach pozyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizowała zadanie  
pn. „SOS-Szanuję, Oszczędzam, Segreguję-kampania edukacyjna Gminy Karlino.”  
W kampanii wzięli udział wszyscy jej mieszkańcy. W wyniku oklejenia naklejkami  
z wytycznymi odnośnie segregacji odpadów wszystkich pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów „DZWON” (frakcja: papier, szkło, plastik) stojących na terenie Gminy w miejscach 
ogólnie dostępnych. W czterech szkołach podstawowych na terenie gminy Karlino zostały 
przeprowadzone warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ponadto został ogłoszony konkurs 
plastyczny z wiedzy o tematyce segregacji odpadów dla uczniów szkół podstawowych  
z nagrodami. We wrześniu 2022 r. odbył się plener ekologiczny dla mieszkańców gminy 
Karlino. W trakcie plenerowego, rodzinnego wydarzenia uczestnicy mieli okazję dowiedzieć 
się, jak sprawnie poruszać się po systemie gospodarowania odpadami, w tym jak prawidłowo 
segregować odpady. Spotkanie było doskonałą okazją, aby ukazać korzyści płynące  
z recyklingu odpadów, mających znaczenie do pełniejszego zaangażowania się mieszkańców 
w selektywną zbiórkę odpadów. Zachęcając do zmiany nawyków i dbania o środowisko,  
w tym do rezygnacji z plastiku mieszkańcom rozdano torby wielokrotnego użytku, 
wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu. W ramach przeprowadzonej 
kampanii osiągnięto znaczący wzrost zaangażowania mieszkańców w uczestnictwo w systemie 
gospodarowania odpadami, w szczególności poprzez efektywność selektywnej zbiórki odpadów. 
Obecnie na ulicy i w sklepach na terenie gminy można spotkać mieszkańców z torbami 
ekologicznymi. 

Kontynuowane są również działania kontrolne przeprowadzane przez pracowników 
Urzędu Miejskiego przy współpracy z pracownikami firmy odbierającej odpady  
z nieruchomości zamieszkałych mające na celu stwierdzenie prawidłowej segregacji odpadów 
przez mieszkańców Gminy (umieszczanie na pojemnikach informacji o „braku segregacji”-
pouczenie, ostrzeżenie). 

Znajdujące się na terenie gminy Karlino „gniazda” selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, w porozumieniu z zarządcami budynków wielorodzinnych zostały częściowo 
wyposażone w specjalistyczny sprzęt do monitoringu, w celu wykrywania osób łamiących 
przepisy. Dzięki monitoringowi tych punktów Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Karlinie 
udało się zidentyfikować osoby, które nie segregowały odpadów i podrzucały odpady 
komunalne poza pojemnikami zamiast umieszczać je  wewnątrz. 



II. Planowane działania naprawcze zmierzające do osiągnięcia poziomu recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na kolejne 
lata: 
 

1. Intensyfikacja działań w zakresie zwiększenia prawidłowej segregacji odpadów ze 
szczególnym uwzględnieniem frakcji papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poprzez 
wzmożone kontrole bezpośrednio na terenie nieruchomości wspólnie z przedsiębiorstwem 
wykonującym odbiór i zagospodarowanie odpadów. W przypadku nieprzestrzegania zasad 
związanych z segregacją odpadów, właściciel nieruchomości otrzyma ostrzeżenie w formie 
żółtej naklejki (żółta kartka za brak segregacji), naklejonej na pojemniku. W przypadku 
stwierdzenia braku prawidłowej segregacji przy kolejnej kontroli naliczona zostanie 
podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe poprawi 
efektywność zbiórki odpadów komunalnych poprzez wysegregowanie maksymalnie dużej 
ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Ograniczona 
zostanie ilość odpadów kierowanych na składowisko poprzez właściwą segregację u źródła. 

2. Wspólnie z zarządcami budynków wielorodzinnych zostanie wykonany monitoring wizyjny 
„gniazd” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Monitoring punktów odbioru 
odpadów w zabudowie wielolokalowej spowoduje lepszą kontrolę prawidłowości 
segregacji odpadów przez mieszkańców, ponadto pozwoli na identyfikację osób 
podrzucających odpady obok pojemników.   

3. Kontynuacja działań edukacyjno-informacyjnych. Dystrybucja ulotek informacyjnych  
o prawidłowej segregacji odpadów. Edukacja w zakresie postepowania z odpadami, 
prawidłowej segregacji oraz ograniczenia ilości powstających odpadów w gospodarstwach 
domowych. Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, 
wykluczenie mieszania odpadów na jak najwcześniejszym etapie. Dalsza współpraca ze 
spółdzielniami oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Wspólnie dążenie do podniesienia 
poziomu wiedzy o prawidłowej segregacji odpadów, wypracowanie dobrych nawyków 
wśród mieszkańców i rozpowszechnianie informacji na temat segregacji odpadów, poprzez 
dystrybucję plakatów i ulotek.  

4. Wzmożone kontrole nieruchomości nieobjętych gminnym systemem gospodarowania 
odpadami tj. małych i dużych przedsiębiorstw w celu wykluczenia mieszania odpadów 
komunalnych z gospodarstw domowych z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej. Zwiększenie edukacji ekologicznej przedsiębiorców w zakresie 
prawa związanego z gospodarką odpadami.  

5. Określenie realnych możliwości instalacji RIPOK do przyjmowania i prawidłowego 
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy. Sprawdzenie prawidłowości 
eksploatacji instalacji oraz przestrzegania przez eksploatatorów warunków określonych w 
posiadanych pozwoleniach.  

6. Działania zachęcające mieszkańców do tworzenia przydomowych kompostowników, w celu 
zmniejszenia ilości oddawanych odpadów biodegradowalnych (opracowanie przez gminę 
instrukcji kompostowania i przekazanie jej mieszkańcom poprzez środki masowego 
przekazu). 

7. W roku 2023 Gmina Karlino będzie realizowała w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, który będzie 
rozszerzeniem obszaru i zakresu istniejącego już na terenie gminy PSZOK. Projekt zakłada 
wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej, utwardzenie terenu na obszarze  



1500 m² wraz z oświetleniem, przyłączami energetycznymi i monitoringiem, 
zagospodarowaniem terenu wraz z wiatami na odpady do ponownego użycia, obiektami 
(budynek gospodarczy dwustanowiskowy) i urządzeniami do obsługi i utrzymania PSZOK 
oraz zakup dodatkowych kontenerów na odpady o pojemności 1100l oraz Kp-7. Powyższe 
działania pozwolą na lepszą dostępność do PSZOKu, a także na znaczne zwiększenie 
przepustowości i skuteczności przetwarzania odpadów w RIPOK-ach. Dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom nastąpi znaczne ograniczenie ilości odpadów wyrzucanych do środowiska 
oraz zwiększenie ilości surowców poddawanych recyklingowi. 

8. Odpady problematyczne wytwarzane są w gospodarstwach domowych regularnie, ale nie 
są odbierane w systemie pojemnikowym i mieszkańcy zamiast dostarczyć je do PSZOK 
często wyrzucają je do strumienia resztkowego. W związku z tym Gmina Karlino zamierza 
dołączyć do ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci i ustawić na terenie gminy 
pojemniki, gdzie przez 24 godziny na dobę będzie można wrzucać zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny o niewielkich gabarytach tj.: laptopy, telefony, suszarki czy tostery. W 
obecnej chwili jesteśmy na etapie ustalania możliwości podjęcia współpracy z firmą 
ELEKTRORECYKLING S.A  z siedzibą w Sękowie. Powyższe znacząco wpłynie na wzrost 
ekoświadomości mieszkańców oraz efektywności segregacji odpadów niebezpiecznych. 

9. Na cmentarzu komunalnym zostanie postawiony regał na znicze do ponownego 
wykorzystania, na półkach którego można będzie odstawić niepotrzebne, ale wciąż zdatne 
do użytku znicze. Ktoś, kto ich potrzebuje, będzie mógł je zabrać za darmo, dokupując do 
nich jedynie parafinowy wkład. Powyższe działanie winno nauczyć mieszkańców zachowań 
i myślenia ekologicznego, ponieważ nie tylko zostają zaoszczędzone pieniądze poprzez 
zakup samego wkładu do zniczy lecz również nie są marnowane rzeczy z uwagi na ponowne 
wykorzystanie użytych już wcześniej zniczy. Tym samym zostaje zmniejszona ilość 
wytwarzanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych).  

10. Od 01.01.2023 r. na terenie gminy Karlino środki transportu, którymi będą odbierane 
odpady zostaną wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania 
satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu oraz pracy.                               
Co najmniej 1 stanowisko komputerowe będzie miało zainstalowane oprogramowanie 
umożliwiające: bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do 
wykonywania usług związanych z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych,                       
z odwzorowaniem na monitorze miejsca prowadzenia prac, w zakresie obejmującym 
bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystywanie systemu GPS                                         
i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu danych oraz monitoring 
wizyjny pojazdów pozwalający sprawdzić i kontrolować podnoszenie pojemników                                 
z odpadami, a także sprawdzić czy mieszkańcy segregują odpady. 

11. Umieszczenie dodatkowych pojemników do zbierania plastikowych nakrętek PET                                 
w miejscach szczególnie uczęszczanych t.j.: okolice urzędu miejskiego, kościoła,                              
przy sklepach wielkopowierzchniowych. 

12. Kampania telewizyjna w lokalnej telewizji zawierająca spoty reklamowe wyjaśniające 
poprawną segregację odpadów komunalnych. 

 
Realizację planowanych zadań i osiągnięcie zakładanych przepisami praw poziomów 
recyklingu na terenie gminy Karlino planuje się uzyskać na koniec 2026 r. 


