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„NIE WYRZUCAJ JAK LECI WSZYSTKIEGO DO ŚMIECI”
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucyjne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodziło o to, aby objąć wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększyć poziom recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zredukować masę odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach było uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie
liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, wyeliminowanie nielegalnych
składowisk odpadów, prowadzenie właściwego sposobu monitorowania
postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,
jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych.
Podstawą właściwej gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja
u źródła, czyli w naszych gospodarstwach domowych. Mieszkańcom naszego miasta w dalszym ciągu nastręczają problemów odpady niebezpieczne.
Bardzo często, jeśli nie wiemy co zrobić z jakimś odpadem, np. zużytą
świetlówką, termometrem, czy baterią, wyrzucamy go po prostu do kosza.
Szkoda nam czasu na zastanawianie się nad tym, a przecież bardzo często są to odpady niebezpieczne. Powinniśmy obchodzić się z nimi w sposób
szczególny. Dlaczego?

• rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych
• zanieczyszczenie terenu
• zeszpecenie krajobrazu
Więcej na www.eko.um.ostrowiec.pl .
Zbiórka selektywna, czyli świadome segregowanie odpadów, chroni
środowisko naturalne i ogranicza ilości zużytych opakowań trafiających
na składowiska. Zastanów się co możesz zrobić we własnym zakresie, aby
ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów i ograniczyć ich negatywny wpływ
na otaczające nas środowisko?

Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków
JAK POSTĘPOWAĆ Z LEKAMI
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 1 lipca 2013 r.
rozpoczęła zbiórkę przeterminowanych lekarstw. Zachęcono apteki i
przychodnie do współpracy w tym
zakresie. Dzięki temu powstała na
terenie miasta sieć punktów zbiórki
przeterminowanych lekarstw.

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw

Jakie odpady niebezpieczne mogą powstać
w naszych domach?
• zużyte baterie, akumulatory,
• resztki farb, lakierów,
• środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
• środki ochrony roślin i pojemniki, w których były przechowywane,
• przeterminowane lub tylko częściowo zużyte leki,
• przedmioty zawierające w sobie rtęć, takie jak: termometry, lampy
rtęciowe, świetlówki, przełączniki
• środki czyszczące, wywabiacze plam i opakowania po nich, rozpuszczalniki organiczne
• pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do
dezynfekcji lub dezynsekcji
• oleje przepracowane
• smary, środki do konserwacji metali

Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?
•zużywać całość produktu, nie zostawiając niczego w opakowaniu
• nie należy wyrzucać do wspólnego kosza z innymi odpadami akumulatorów, zużytych olejów, smarów, baterii zawierających metale ciężkie,
świetlówek, termometrów, chemicznych środków ochrony roślin
• stosować zamienniki w postaci mniej toksycznych substancji (np.
baterie nie zawierające metali ciężkich)
Odpadów niebezpiecznych nie należy wyrzucać razem z innymi
odpadami. W ten sposób nie będą one deponowane na składowiskach
komunalnych.

piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00
do 14.00.
Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), kto:
1) nie wyposażył nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz nie utrzymuje tych pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) nie zbiera powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
3) nie pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;podlega karze grzywny.
Sposób zbierania odpadów komunalnych oraz ich odbioru przez podmiot do tego uprawniony został określony w uchwale nr XXXII/141/2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę oraz w uchwale nr
XXXII/140/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia
2012r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie
internetowej www.eko.um.ostrowiec.pl .

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNOINFORMACYJNEJ

ODPADY NIEBEZPIECZNE
Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Odpadów takich nie wolno spalać, zakopywać, wyrzucać do lasu,
wylewać do kanalizacji, gruntu, czy wody. Odpady takie podlegają szczególnym procesom unieszkodliwiania. Dlatego ważne jest, byśmy nie mieszali ich z naszymi codziennymi śmieciami. Część z nich możemy wyrzucić
do przeznaczonych do tego pojemników jak pojemniki na przeterminowane
leki w aptekach, czy pojemniki na zużyte baterie. Na terenie naszego miasta przy ul. J. Gulińskiego 13A w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowany został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Klamot”
(PSZOK), gdzie można bezpłatnie oddać odpady niebezpieczne. Punkt
świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00
oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.
„KLAMOT” przyjmuje od właścicieli nieruchomości wszystkie odpady
selektywnie zbierane, w tym:
1) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury;
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
3) metale, opakowania z metali;
4) szkło, opakowania ze szkła;
5) tekstylia, opakowania z tekstyliów;
6) zużyte opony;
7) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
8) przeterminowane lekarstwa;
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
11) oleje i tłuszcze;
12) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;
13) detergenty;
14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
15) drewno;
16) budowlane i rozbiórkowe z remontów;
17) zielone oraz odpady kuchenne pochodzenie roślinnego ulegające
biodegradacji;
18) wielkogabarytowe;
19) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych.
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ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
Jak możesz unikać powstawania odpadów?
• unikaj używania produktów jednorazowych, np. pieluch, ręczników
papierowych, maszynek do golenia, folii śniadaniowej i aluminiowej, papierowych i plastikowych talerzy i sztućców, dezodorantów i kosmetyków w
aerozolach
• jeśli to możliwe, staraj się używać produktów wielokrotnego użytku
(np. zamiast woreczków śniadaniowych - plastikowy pojemnik, zamiast
reklamówek – torba płócienna, zamiast baterii – akumulatorki wielokrotnego ładowania, przybory do pisania z wymiennymi wkładami)
• unikaj kupowania produktów w zbędnych opakowaniach, stanowiących jedynie efektowny wygląd produktu
• kupuj produkty w koncentratach i uzupełniaj wielokrotnie to samo
opakowanie
• kupuj produkty w dużych opakowaniach – zaoszczędzisz i zredukujesz
ilość odpadów
• kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych
• zużyty sprzęt AGD i RTV lepiej oddać do sklepu lub serwisu
• kupuj używane podręczniki i książki, w ten sposób oszczędzasz i
pomagasz ratować drzewa
• wybieraj produkty w opakowaniach szklanych zamiast plastikowych
czy metalowych, do ich odzysku zużywane są znacznie mniejsze ilości
energii
• kopiuj i drukuj dwustronnie
• nie wyrzucaj pustych tonerów – większość z nich nadaje się do ponownego napełnienia

W 2014 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje kolejny etap
projektu „EKO OSTROWIEC” - Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z
odpadami, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Celem kampanii jest rozwój
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenie ich powstawania poprzez podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy nt. zapobiegania powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz
wykształcenie nawyków selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów
odpadów. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na realizację ww. zadania otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych tj. 96 273,00zł.
W ramach kampanii w czerwcu przeprowadzono 10 edycji trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych pn. „Daj się przerobić” dla dzieci klas I-III
uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z poczęstunkiem dla
uczestników. Kolejne edycje przewidziane są w następnym roku szkolnym.
W czerwcu zorganizowano również w ramach zadania pięć pikników
edukacyjnych pn. „Dorośli i dzieci segregują śmieci” na terenie ostrowieckich osiedli mieszkaniowych, przy współpracy z przedszkolami
publicznymi. Dzięki dotacji z WFOŚiGW dzieci biorące udział w konkursach edukacyjnych otrzymały atrakcyjne nagrody oraz mogły skorzystać z
licznych atrakcji zorganizowanych w trakcie pikników.
We wrześniu zapraszamy mieszkańców naszego miasta na kolejne pikniki zorganizowane przy Publicznym Przedszkolu nr 21, przy Publicznym
Przedszkolu nr 7, przy Publicznym Przedszkolu nr 15.

GRAJ W ZIELONE

Przypominamy mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, że od kwietnia do listopada w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkanych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są również odpady zielone. Odpady zielone to odpady komunalne
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i
ogrodów. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość zbierania
wraz z odpadami zielonymi, odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego ulegających biodegradacji. Odbiór odpadów zielonych z nieruchomości odbywa się od godziny 6.00 w terminach określonych harmonogramem. Można też je bez dodatkowych opłat oddać do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), czynnego od poniedziałku do

Główne skutki negatywnego oddziaływania odpadów
na środowisko:
• przenikanie szkodliwych substancji do gleby
• wymywanie szkodliwych (toksycznych) substancji do wód powierzchniowych i podziemnych
• emisja szkodliwych gazów
• osłabienie kondycji roślin

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”

