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ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI 

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 

  W związku ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na 
terenie naszego miasta zwiększona została częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 
   

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą: 

1) odpady zmieszane:   
a) trzy razy w tygodniu – w zabudowie 

wielorodzinnej, 
b) raz na cztery tygodnie, a w okresie od  

1 kwietnia do 30 października raz na dwa 
tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej; 

2) odpady selektywnie zbierane: papier, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 
szkło opakowaniowe: 
a) raz na tydzień (za wyjątkiem szkła – raz na 

dwa tygodnie) – w zabudowie wielorodzinnej, 
b) raz na cztery  tygodnie – w zabudowie 

jednorodzinnej; 

3) odpady zielone w okresie od dnia 1 kwietnia 
do dnia 15 listopada: 
a) raz na tydzień – w zabudowie wielorodzinnej; 
b) raz na dwa tygodnie – w zabudowie 

jednorodzinnej; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 
a) na zgłoszenie, ale nie rzadziej niż raz na trzy 

tygodnie, w formie zbiórek objazdowych – 
w zabudowie wielorodzinnej, 

b) cyklicznie, dwa razy w roku, w formie zbiórek objazdowych w okresie wiosennym 
i jesiennym – w zabudowie jednorodzinnej. 

 
 Zmiana częstotliwości odbioru ww. frakcji odpadów następuje bez uciążliwości 
dla mieszkańców i nie wiąże się z podwyższeniem stawki opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych.  
 Mieszkańcom daje się większe możliwości segregacji odpadów. Zastosowane 
rozwiązanie służy optymalizacji częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. W zabudowie 
jednorodzinnej częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i odpadów zielonych 
dostosowano do przepisów ustawowych. Odbiór tworzyw sztucznych  i metali, 
wielkobabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostawiono 
na niezmiennym poziomie.  
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
 
 Najważniejszą sprawą w naszym postępowaniu z odpadami jest zapobieganie ich 
powstawaniu, a następnie ich segregacja. Codziennie wytwarzana zostaje coraz większa 
ilość różnego rodzaju odpadów, a większość z nich rozsądnie byłoby powtórnie wykorzystać. 
Ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec powstawaniu odpadów, 
zacznijmy je segregować. 
Zbiórka selektywna, czyli świadome segregowanie odpadów, chroni środowisko  
i ogranicza ilości opakowań trafiających na składowiska. To oznacza, że odpady, które mogą 
być zagospodarowane w sposób bezpieczny dla środowiska, należy zbierać oddzielnie: 

 makulaturę, 

 opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych i metalu, 

 odpady ulegające biologicznemu rozpadowi, 

 odpady niebezpieczne i problemowe. 
 
Segregacja odpadów jest łatwa i wymaga minimalnego zaangażowania oraz 
wyrobienia pewnych codziennych nawyków. 
Do pojemników przeznaczonych na odpady poddawane recyklingowi możemy 
wyrzucać: 

 

Papier jest najłatwiejszym do przetworzenia surowcem wtórnym. Można 

poddawać go recyklingowi średnio siedem razy, zanim jego włókna będą zbyt krótkie, 
by można je było ze sobą połączyć. Jak obliczono, tona makulatury pozwala uchronić 
przed ścięciem 17 drzew! 
Do recyklingu nadają się gazety, książki, katalogi, prospekty, foldery, zeszyty; papierowe 
torby i worki; kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania. 
Do recyklingu nie nadaje się tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po 
maśle, margarynie, twarogu); kalki; tapety oraz odpady higieniczne. 

 

Szkło w 100% nadaje się do recyklingu. Jest doskonałym surowcem wtórnym, 

ponieważ można przetwarzać je wielokrotnie.  
Do recyklingu nadają się przede wszystkim opakowania szklane (np. słoiki, butelki). 
Do recyklingu nie nadaje się szkło płaskie, czyli szyby okienne i samochodowe, lustra, 
szkło zbrojone; a także szklanki, kieliszki, kryształy; ceramika (talerze, kubki, filiżanki, itp.); 
żarówki i świetlówki; okulary oraz opakowania z pozostałością kosmetyków lub leków. 

 

Metal można przetwarzać na wiele sposobów, wytwarzając z niego np. puszki czy 

naczynia. 
Do recyklingu nadają się puszki po napojach; drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 
kolorowych (np. zabawki, narzędzia). 
Do recyklingu nie nadają się opakowania po olejach oraz smarach; pojemniki po farbach  
i lakierach; pojemniki po aerozolach oraz opakowania po środkach chwastobójczych  
i owadobójczych. 

 

Tworzywa sztuczne, pomimo iż stanowią tylko 1 procent masy 

produkowanych przez nas odpadów to jednak mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o wpływ 
na środowisko. Ze względu na swą budowę chemiczną nie ulegają rozkładowi w warunkach 
naturalnych, dlatego właśnie należy unikać składowania tego materiału na wysypisku. Tym 
bardziej, że tworzywa sztuczne są wartościowym materiałem, który można odzyskać  
w różnych procesach recyklingu.  
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Do recyklingu nadają się puste, najlepiej  zgniecione butelki plastikowe po napojach  
(np. typu PET); puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości; plastikowe 
opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach) oraz folia  
i torebki z tworzyw sztucznych. 
Do recyklingu nie nadają się butelki po olejach i smarach oraz styropian budowlany. 

 
Odpady z tworzyw sztucznych 
są zbyt cenne by trafiały na 
wysypisko. Z 35 zużytych 
butelek PET można 
wyprodukować jedną bluzę z 
polaru; z 450 plastikowych 
pudełek po proszku do prania 
– trzyosobową parkową ławkę. 
Energia odzyskana z 
przetworzenia jednej torby 
plastikowej pozwala np. przez 
10 minut oświetlać pokój 60-
watową żarówką. Wszystkie 
odpady z tworzyw sztucznych, 
nawet tak lekkie, jak torebka 
foliowa, mogą być powtórnie 
wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane. Niestety  
w Polsce ciągle jeszcze ponad połowa odpadów z tworzyw sztucznych trafia na składowiska 
odpadów. W wiodących krajach UE proporcje są dokładnie odwrotne, a są również takie 
kraje, jak Szwajcaria czy Dania, gdzie praktycznie w ogóle nie składuje się odpadów  
z tworzyw sztucznych – wszystkie przetwarzane są w procesach recyklingu bądź odzysku 
energii. 
 
 

 
Więcej informacji na temat postępowania z odpadami można znaleźć na stronie 
www.um.ostrowiec.pl  
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