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Lublin, dnia 14 lutego 2019 r.

Pan
Marcin Nowak
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.46.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie
oznakowań pomocnych dla osób niewidomych i niedowidzących w użytkowaniu pojemników
do segregacji odpadów, uprzejmie wyjaśniam, że umieszczenie naklejek w alfabecie Braille’a
na pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie jest w chwili obecnej
możliwe, gdyż wymagałoby zmian zapisów umów poprzetargowych na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na co nie zezwala ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.)
Niemniej informuję, że pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska podjęli działania, które
pozwolą miastu Lublin na rozwiązanie powyższego problemu tzn. umożliwienie osobom
niewidomym i słabowidzącym segregowania odpadów komunalnych. W wyniku
przeprowadzonych rozmów z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Lubelski ustaliliśmy, że
brak oznakowania pojemników do selektywnej zbiórki nie jest największym problemem dla
tych osób, ponieważ dysponują one detektorami kolorów, a zatem są w stanie określić barwę
a co za tym idzie przeznaczenie danego pojemnika. Detektory kolorów są powszechnie
dostępne w niewygórowanej cenie (ok. 550 zł) i służą niewidomym w codziennym życiu,
przede wszystkim do rozpoznawania kolorów nakładanych ubrań.
Trudniejszym wyzwaniem stojącym przed osobami niewidomymi i niedowidzącymi jest
natomiast prawidłowa segregacja odpadów komunalnych. Ze względu na podział domowych
odpadów między pięć pojemników nastręcza ona trudności nawet osobom pełnosprawnym,
zaś osoby niewidome i niedowidzące muszą dodatkowo przezwyciężać trudności
z prawidłowym rozpoznawaniem poszczególnych przedmiotów. Dlatego zamierzamy
wydrukować i przekazać ulotki napisane alfabetem Braille’a, informujące o sposobie
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Drugim ważnym problemem, który ma poważne znaczenie dla niewidomych, a jest na
ogół niezauważany przez osoby pełnosprawne, jest pozawzrokowe lokalizowanie
ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dlatego jest
niezbędne, aby pojemniki te znajdowały się zawsze w tym samym miejscu, czyli nie były
przesuwane, przestawiane itp. W związku z tym wystąpimy do firm odbierających odpady, aby
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zobowiązały swoich pracowników na potrzebę odstawiania pojemników dokładanie w to samo
miejsce po zakończeniu odbioru odpadów. Dodatkowo uwrażliwimy na powyższy problem
zarządców nieruchomości.
Mam nadzieję, że powyższe działania umożliwią osobom
i niedowidzącym realizację prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

niewidomym

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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