
 

 
 

ODPADY PROBLEMOWE 
 

 

 

 
Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” dotyczy nas wszystkich, tzn. że każda nieruchomość 

powinna być wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz  w pojemniki lub 
worki umożliwiające selektywną zbiórkę: makulatury, szkła, metali i tworzyw sztucznych. 

Zakres selektywnej zbiórki odpadów obejmuje oprócz odpadów, o których mowa powyżej, 

szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do koszy na śmieci tj. przeterminowane 
leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady z remontów, 

odpady wielkogabarytowe. 
Pamiętajmy o tym, że oprócz odpadów wymienionych powyżej, należy również prowadzić 

segregację odpadów niebezpiecznych i trujących.  
 

Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa są odpadami niebezpiecznymi. Należy przechowywać je  

w domu w specjalnym pojemniku, by nie dostały się w ręce dzieci oraz regularnie wyrzucać do specjalnych 
pojemników, ustawionych w  wybranych aptekach, przychodniach zdrowia lub w Urzędzie Miasta. Do 

pojemników na przeterminowane leki zakazane jest wrzucanie termometrów, odpadów zakaźnych 
(tj. zużytych igieł, strzykawek, igłostrzykawek, gazików, itp.).  

 

Baterie i akumulatory są odpadami niebezpiecznymi. Zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk 
 i rtęć) i szkodliwe substancje (lit i mangan). Zużyte baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych  

w większych sklepach, szkołach, przedszkolach. 
 

Świetlówki, żarówki energooszczędne zawierają szkodliwą rtęć. Zużytą świetlówkę można oddać do sklepu, 
jeśli kupujemy nową. Każdą liczbę starych świetlówek można oddać w lokalnych punktach zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 
Elektrośmieci (stary sprzęt AGD, RTV i IT) zawierają liczne substancje trujące, które po wydostaniu się  

z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby. Zużyty sprzęt można oddać do sklepu, jeśli kupujemy nowy tego 
samego rodzaju, czyli np. pralka za pralkę.  

 

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 zaliczmy: 

stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.  
 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą 
wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne 

takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy 

okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak 

również części samochodowe, motorowery i kosiarki 
spalinowe. 

 

 
Elektroodpady oraz wielkogabaryty można 

wystawić,  w zabudowie jednorodzinnej dwa 
razy w roku przed nieruchomość,  

a w zabudowie wielorodzinnej raz na trzy 

tygodnie w miejscu gromadzenia odpadów 
komunalnych.  

 
 

 
 

 

 
 

 



Odpady zielone to trawa, liście, drobne gałęzie, zwiędłe kwiaty, resztki owoców i warzyw, obierki, ogryzki, 

skorupki z jajek oraz fusy z kawy i herbaty.  
 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą 
wytworzone odpady zielone i inne odpady ulegające biodegradacji: 

 zagospodarować we własnym zakresie, np. poprzez ich 

kompostowanie, 
 oddawać je w odpowiednim pojemniku,  

 dostarczyć we własnym zakresie na Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

 

W pojemniku tym nie powinny się znaleźć resztki pochodzenia zwierzęcego, 

oraz odchody zwierzęce. 
 

 Wszystkie powyżej wymienione kategorie odpadów można 

oddać bez ponoszenia dodatkowych opłat do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się przy ul. Gulińskiego 13A w Ostrowcu 

Świętokrzyskim.  
 Punkt świadczy usługi mieszkańcom miasta od poniedziałku do piątku w godzinach od  10.00  do  

18.00 oraz  w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.  
 

PSZOK przyjmuje od właścicieli nieruchomości wszystkie odpady selektywnie zbierane, w tym odpady 

niebezpieczne i problemowe, tj.: 
 papier i tekturę, 

opakowania z papieru  
i tektury; 

 tworzywa sztuczne, 

opakowania z tworzyw 
sztucznych; 

 metale, opakowania  
z metali; 

 szkło, opakowania ze szkła; 

 tekstylia, opakowania  
z tekstyliów; 

 zużyte opony; 
 lampy fluorescencyjna i 

inne odpady zawierające rtęć; 
 przeterminowane lekarstwa; 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi; 

 oleje i tłuszcze; 
 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice; 

 detergenty; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
 drewno; 

 budowlane i rozbiórkowe z remontów; 
 zielone oraz odpady kuchenne pochodzenie roślinnego ulegające biodegradacji; 

 wielkogabarytowe; 
 inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

 

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