
W odpowiedzi na liczne sygna-
ły mieszkańców w Ostrowcu Święto-
krzyskim zostały wprowadzone zmia-
ny w obliczaniu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami. Uzupełnią one w ten 
sposób politykę prorodzinną gminy. 
Ulgi będą przysługiwały gospodar-
stwom domowym liczącym pięć lub 
więcej osób. 

Od 2015 r. w Ostrowcu będą obo-
wiązywać dwie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbieranymi od wła-
ścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy:

1) w oparciu o l iczbę miesz-
k a ńców za m ieszk ując ych d a n ą 
nieruchomość; 

w przypadku gospodarstw domo-
wych metodę tę stosować się będzie 
gdy liczba członków gospodarstwa 
domowego na terenie nieruchomości 
nie przekracza czterech osób,

2) od gospodarstwa domowego 
liczącego pięć lub więcej osób.

Stawki opłat dla metody określo-
nej w pkt. 1 nie ulegają zmianie (14 
zł w przypadku gdy wszystkie odpa-
dy oddawane są jako zmieszane i 7,50 
zł gdy odpady zbierane są w sposób 
selektywny), natomiast dla metody 
określonej w pkt. 2 określono następu-
jące stawki opłat:

a) 65,00 zł miesięcznie od gospo-
darstwa domowego w którym odpady 
nie są zbierane w sposób selektywny;

b) 35,00 zł miesięcznie od gospo-
darstwa domowego w którym odpady 
są zbierane w sposób selektywny;

Dzięki wprowadzeniu nowej meto-
dy mieszkańcy Ostrowca Świętokrzy-
skiego zamieszkujący w gospodar-
stwach domowych pięcioosobowych 
lub większych będą uiszczać stałą 
opłatę w wysokości 35,00 zł – jeże-
li zbierają odpady komunalne w spo-
sób selektywny lub 65,00 zł – jeżeli nie 
są zbierane w sposób selektywny. W 
związku z powyższym gospodarstwo 
domowe np. siedmioosobowe, segre-
gujące odpady zamiast 52,50 zł mie-
sięcznie będzie płacić 35,00 zł. 

W związku ze zmianą metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi odbieranymi od 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy zaistniała 
konieczność zmiany wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Zasadnicze zmiany odnoszą się do 
części dotyczącej obliczenia wysoko-
ści opłaty. Została ona podzielona na 
część C, która dotyczy nieruchomości 
zabudowanej budynkami jednorodzin-
nymi i budynkami zamieszkania zbio-
rowego oraz część D, która dotyczy 
nieruchomości zabudowanych budyn-
kami wielolokalowymi. 

Część C obejmuje:
- oświadczenie o i lości osób 

zamieszkujących na nieruchomości, 
które nie dotyczy gospodarstw domo-
wych liczących pięć lub więcej osób 
oraz obliczenie wysokości miesięcz-
nej opłaty – C.I. i C.II;

- oświadczenie o liczbie członków 
gospodarstwa domowego, które doty-
czy gospodarstw domowych liczących 
pięć lub więcej osób oraz obliczenie 
wysokości miesięcznej opłaty – C.III. 
i C.IV.

Część D obejmuje:
- oświadczenie o i lości osób 

zamieszkujących na nieruchomości z 
wyłączeniem osób zamieszkujących w 
gospodarstwach domowych liczących 
pięć lub więcej osób – D.I.  

- oświadczenie o liczbie gospo-
darstw domowych liczących pięć lub 
więcej osób – D.II.

- obliczenie wysokości miesięcz-
nej opłaty łącznie dla części D.I. i D.II. 
– D.III.

W związku ze zmianą metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obo-
wiązek złożenia nowej deklaracji doty-
czy właścicieli nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, w pię-
cioosobowych lub większych gospo-
darstwach domowych. 

Nowa metoda naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi obowiązywać będzie od stycz-
nia 2015 r. Ze względu na przewidywa-
ne zainteresowanie uzyskaniem ulgi, 
prosimy o składanie nowych deklara-
cji już teraz.

Ostatnie w roku odbiory 
wielkogabarytów i elektrośmieci

Przy pominamy mieszkańcom 
Ostrowca Świętokrzyskiego o tym, że 
odbędą się kolejne zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i elektrośmie-
ci. Odbiór z domów jednorodzinnych 
nastąpi w listopadzie, a z zabudowy 
wielorodzinnej w listopadzie i grud-
niu. Należy pamiętać o wystawianiu 
odpadów zgodnie z harmonogramem. 
Zbiórka rozpocznie się o godz. 6:00. 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny jak 
i inne odpady podlegające selektywnej 

zbiórce mieszkańcy Ostrowca Święto-
krzyskiego, mogą również dostarczać 
samodzielnie do Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych 
„Klamot”, który jest zlokalizowany 
pod adresem ul. J. Gulińskiego 13A i 
jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. od 10:00 do 18:00 oraz w soboty 
w godzinach od 10:00 do 14:00. Sprzęt 
elektroniczny i elektryczny można 
również oddawać w punktach sprze-
daży przy zakupie nowego sprzętu.

Odpady wielkogabarytowe to 
odpady komunalne powstające w 
naszych domach, które ze względu na 
duże rozmiary lub wagę nie mieszczą 
się w standardowych kontenerach na 
śmieci. Do tej grupy odpadów zalicz-
my: stoły, krzesła, szafy, tapczany, 
łóżka, fotele, dywany, materace, pie-
rzyny, rowery, zabawki dużych roz-
miarów, itp. Do odpadów wielkoga-
barytowych nie należą wszelkiego 
rodzaju części budowlane i sanitarne 
takie jak deski drewniane, belki, pane-
le, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 
umy walki , muszle toaletowe lub 
spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak 
również części samochodowe, moto-
rowery, kosiarki spalinowe, odpady 
remontowe, odpady ogrodowe, worki 
lub kartony z odpadami domowymi. 
Wraz z odpadami wielkogabarytowy-
mi nastąpi odbiór elektrośmieci.

Co to są elektrośmieci? Należy 
przez nie rozumieć zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne, np.:  

1) wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego: chłodziarki, 
zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, 
zmywarki, mikrofalówki, grzejniki 
elektryczne, wentylatory elektryczne, 
urządzenia klimatyzacyjne; 

2) małogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego: odkurza-
cze, zamiatacze dywanów, żelazka, 
tostery, frytkownice, miksery, noże 
elektryczne, urządzenia do pielęgna-
cji włosów i ciała oraz wagi;  

3) sprzęt teleinformacyjny i tele-
komunikacyjny: komputery, laptopy 
(w tym procesor, mysz, monitor i kla-
wiatura), stacje robocze, notebooki, 
notepady, kalkulatory kieszonkowe i 
biurowe, elektryczne i elektroniczne 
maszyny do pisania, faksy, teleksy, 
telefony, telefony komórkowe, telefony 
bezprzewodowe;  

4) sprzęt audiowizualny: odbior-
niki radiowe, odbiorniki telewizyjne, 
kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacnia-
cze dźwięku;  

5) sprzęt oświetleniowy: oprawy 
oświetleniowe do lamp fluorescencyj-
nych, liniowe lampy fluorescencyjne, 

kompaktowe lampy fluorescencyjne, 
niskoprężne lampy sodowe;  

6) narzędzia elektryczne i elek-
troniczne: wiertarki, piły, maszyny do 
szycia;  

7) zabawki, sprzęt rekreacyjny i 
sportowy: kolejki elektryczne i tory 
wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe 
konsole do gier wideo;  

8) przyrządy do nadzoru i kontro-
li: czujniki dymu, regulatory ciepła, 
termostaty.  

Niższe opłaty dla rodzin wielodzietnych 
za gospodarowanie odpadami

Harmonogram jesiennego wywozu odpadów 
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego                

i elektronicznego z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski      
w roku 2014.

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych                       
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego          

z zabudowy wielorodzinnej Ostrowca Świętokrzyskiego:

Szczegółowe harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów 
z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (z wykazem osiedli i ulic) 
dostępne są na stronie internetowej: eko.um.ostrowiec.pl

Jak postępować z odpadami 
– tablice edukacyjne w blokach

Na klatkach schodowych ostro-
wieckich bloków zaczęły się pojawiać 
nowe tablice edukacyjne, informujące 
mieszkańców o tym jak prawidłowo 
segregować i przygotowywać odpa-
dy do wyrzucenia. Wykonano je w 
ramach realizacji zadania pn. „EKO 
OSTROWIEC” Kampania edukacyj-
no – informacyjna dotycząca zapobie-
gania powstawaniu odpadów i właści-
wego postępowania z odpadami – edy-
cja 2014, na którego przeprowadzenie 

otrzymano dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach. Kolorowe tablice formatu A2, 
których projekt prezentujemy poni-
żej, dostarczone zostały do wszyst-
kich zarządców nieruchomości wie-
lorodzinnych. Dzięki przejrzystemu 
opracowaniu merytorycznemu i gra-
ficznemu tablic selektywna zbiórka 
będzie przysparzała mniej proble-
mów i stanie się łatwiejsza. Tabli-
ce w głównej mierze opierają sie na 
grafice. Teksty o charakterze  edu-
kacyjno-informacyjnym ograniczono 

do minimum, a te zamieszczone są 
napisane prostym, zwięzłym i zrozu-
miałym językiem. Pomyślano nawet 
o wandalach, w przypadku zamalo-
wania tablic można je umyć, np. ben-
zyną ekstrakcyjną. Wydruk wykona-
ny jest niezmywalnym (wodoodpor-
nym) atramentem na folii używanej 
do celów reklamowych, dodatkowo 
zabezpieczonej termicznie wgrzewa-
nym laminatem (laminat zabezpiecza 
trwałość kolorów oraz powoduje zmy-
walność powierzchni z zanieczysz-
czeń, jest odporny na rozpuszczalniki 
organiczne).
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