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WSTĘP

Wszyscy musimy nauczyć się segregować odpady!

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wytwarzają dziennie około          
40 ton odpadów komunalnych.  Masa odpadów z jakimi gmina 
musi się uporać   wzrasta.  Mimo wdrożenia w życie nowych 
uregulowań, wynikających z ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku                                                                                
w gminach, właściciele nieruchomości nie oddają wszystkich odpadów                                                               
i zagospodarowują je w sposób nielegalny, np. poprzez spalanie. 

Dotychczasowe obserwacje wskazują, że nadal zbyt mało uwagi 
poświęca się zapobieganiu powstawania odpadów, czy prawidłowo 
prowadzonej selektywnej zbiórce. Konsekwencją nieprawidłowej 
segregacji jest nadmierna ilość odpadów recyklingowych w pojemniku              
na odpady zmieszane. W efekcie odpady zamiast otrzymać „drugie 
życie”, ostatecznie trafiają na składowisko. 

Pomimo trudności jakie napotykamy, musimy nauczyć się prawidłowo 
segregować odpady, dotyczy to szczególnie mieszkańców zabudowy 
wielorodzinnej. Ma to ścisły związek z zobowiązaniami gminy, wynikającymi 
z dyrektyw unijnych. 

Jeżeli nie uda nam się zrealizować obowiązku w zakresie osiągnięcia 
poziomów recyklingu i odzysku, gmina będzie musiała płacić znaczne 
kary finansowe. Poniesione one zostaną z naszych wspólnych środków 
potencjalnie przeznaczonych na budowę dróg, doposażenie szkół                            
i przedszkoli, a nawet imprezy kulturalne.

Fot 1. Praca „Chwila relaksu w Denkowie” Dagmara Chełminiak – PSP 9 – wyróżnienie               
w 2015 r. w kategorii „Dzieło sztuki”
For. 2. Praca ”Orkiestra”  Natalia Marzec - PSP nr 4 – I  miejsce w 2014 r. w kategorii „Dzieło sztuki”
Fot. 3. Praca „Kuferek” Weronika Jesionowska - PG nr 2 – II miejsce w 2014 r. w kategorii 
„Przedmiot użytkowy”
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ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI

KOMUNALNYMI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Co to są odpady komunalne?

 Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,                            
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter 
lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych.

Kto odbiera śmieci w Ostrowcu Świętokrzyskim?

 Odpady komunalne są odbierane przez firmę wybraną w drodze 
przetargu zorganizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. 
Dotyczy to nieruchomości zamieszkałych, np. domy jednorodzinne, 
budynki wielorodzinne, internaty, domy pomocy społecznej. W przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych (ogródków działkowych, szkół, banków, 
firm) ich właściciel lub zarządca powinien podpisać umowę na wywóz 
odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Jaka jest wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów?

Opłata naliczana jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz odpowiedniej stawki opłaty. 

Na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązują następujące stawki 
opłat:
 1)  w przypadku, gdy liczba członków gospodarstwa domowego                            
na terenie nieruchomości nie przekracza czterech osób: 
 - 7,50 zł/osobę/miesiąc w przypadku zadeklarowania, że odpady 
    będą zbierane  w sposób selektywny.
 - 14,00 zł/osoba/miesiąc w przypadku zadeklarowania, że odpady 
    nie będą zbierane  w sposób selektywny.



 2) w przypadku, gdy liczba członków gospodarstwa domowego  
na terenie nieruchomości wynosi pięć lub więcej osób:
 -  35 zł/gospodarstwo/miesiąc w przypadku zadeklarowania,                         
             że odpady będą zbierane  w sposób selektywny.
 - 65 zł/gospodarstwo/miesiąc w przypadku zadeklarowania,                      
             że odpady nie będą zbierane w sposób selektywny.

Czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obejmuje dzierżawę pojemników na odpady?

 Nie, opłata ta obejmuje jedynie koszty odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości może pojemniki zakupić 
we własnym zakresie lub wydzierżawić od firmy odbierającej odpady. Także 
spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa ma zapewnić mieszkańcom 
możliwość selektywnego zbierania odpadów. Jeżeli chcemy segregować 
odpady, a na naszym osiedlu nie ma specjalnych pojemników na surowce 
wtórne, trzeba się o nie upomnieć. 

Kiedy i w jaki sposób 
odbierane są odpady 
komunalne?

 Odbiór odpadów 
odbywa się zgodnie                                        
z harmonogramem wywozu, 
który jest  Państwu dostarczany 
przez firmę odbierającą 
odpady. 
 Harmonogram jest 
także dostępny na stronie 
internetowej Urzędu Miasta 
www.um.ostrowiec.pl.

Fot. 4 Małgorzata Celińska PSP nr 5  
– III miejsce w 2015 r. 
w kategorii „Praca plastyczna”.
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Sposób gromadzenia poszczególnych
 rodzajów odpadów oraz częstotliwość ich odbioru 

bezpośrednio z nieruchomości w podziale na zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną przedstawiają poniższe tabele.

Nieruchomości z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

Rodzaj odpadów komunalnych Sposób gromadzenia
Częstotliwość
 odbierania

Odpady zmieszane Pojemniki

1 raz na 4 tygodnie, 
a w okresie

 od 1 kwietnia 
do 31 października 
1 raz na 2 tygodnie

Odpady selektywnie zbierane: papier, tektura, 
opakowania  z papieru  i tektury Pojemniki, worki 1 raz na 4 tygodnie

Odpady selektywnie zbierane: tworzywa sztuczne, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 
wielomateriałowe, metale, opakowania z metali

Pojemniki, worki 1 raz na 4 tygodnie

Odpady selektywnie zbierane: szkło, 
opakowania ze szkła Pojemniki, worki 1 raz na 4 tygodnie

Odpady zielone
(termin od 1 kwietnia do 15 listopada) Pojemniki 1 raz na 2 tygodnie

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórki objazdowe
z nieruchomości, 

tj. „wystawka”
2 razy w roku 

w okresie wiosna, jesień

Nieruchomości z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Rodzaj odpadów komunalnych Sposób gromadzenia
Częstotliwość
 odbierania

Odpady zmieszane Pojemniki 3 razy w tygodniu

Odpady selektywnie zbierane: papier, tektura, 
opakowania  z papieru  i tektury Pojemniki 1 raz na tydzień

Odpady selektywnie zbierane: tworzywa sztuczne, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 
wielomateriałowe, metale, opakowania z metali

Pojemniki 1 raz na tydzień

Odpady selektywnie zbierane: szkło, 
opakowania ze szkła Pojemniki 1 raz na 2 tygodnie

Odpady zielone
(termin od 1 kwietnia do 15 listopada) Pojemniki 1 raz na tydzień

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórki objazdowe
z nieruchomości, 

tj. „wystawka”

na zgłoszenie, 
ale nie rzadziej niż

1 raz na 3 tygodnie
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PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW
 GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Co to jest deklaracja? Skąd można ją wziąć?

 Jest to dokument, w którym właściciel nieruchomości deklaruje 
wysokość opłaty za śmieci i informuje Gminę Ostrowiec Świętokrzyski                     
o tym czy odpady powstające na danej nieruchomości będą zbierane             
w sposób selektywny oraz ile osób tę nieruchomość faktycznie zamieszkuje. 
Deklaracja dotyczy tylko jednej nieruchomości. Można ją pobrać ze strony 
internetowej  www.um.ostrowiec.pl, lub w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta.

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami?

 Deklarację składa właściciel nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami 
wielolokalowymi obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na jej 
zarządcy.

W jakim terminie można złożyć deklarację?
  
 Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości  pierwszego mieszkańca lub powstania  
odpadów komunalnych.   W przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni 
od dnia nastąpienia tej zmiany. Bardzo ważne jest terminowe dokonanie 
ww. czynności celem wyeliminowania  ewentualnego braku odbioru 
odpadów komunalnych. 
 Odbiór odpadów oraz naliczanie należnej opłaty odbywa się                 
na podstawie złożonej deklaracji. 
 Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
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Gdzie i jak można złożyć deklarację?  

 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5 oraz na stronie 
internetowej www.um.ostrowiec.pl

Deklarację można złożyć w formie: 

Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami? 

 W przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości, 
zgodnie z prawem prezydent miasta musi wszcząć postępowanie 
administracyjne mające na celu wydanie decyzji określającej wysokość 
opłaty.

Kiedy i gdzie należy uiszczać opłatę za odbiór odpadów 
komunalnych?  

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
uiszczać z dołu, bez wezwania, miesięcznie, w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia 
opłaty. 

pisemnej – bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - stanowisko nr 14, ul. Jana 
Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniach 
i godzinach:
- poniedziałek – czwartek – 7.30 - 15.30 
- piątek – 7.30 - 16.30
- sobota (zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie 
internetowej www.um.ostrowiec.pl)
lub drogą pocztową na powyższy adres.

elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl lub                
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ws@um.ostrowiec.pl 
pod warunkiem opatrzenia deklaracji bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. 
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 Ww. opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec 
Świętokrzyski: 

PKO BP S.A. 84 1020 2629 0000 9102 0341 0180
 Uregulowanie opłaty w kasie Urzędu Miasta lub w oddziałach banku 
PKO B.P. S.A nastąpi bezpłatnie. Opłatę można uiścić również z góry za 
dłuższy okres.

Co w przypadku jeżeli opłata nie zostanie uiszczona terminowo 
lub zostanie wniesiona w wysokości niższej od należnej?

 Właściciel nieruchomości  musi się liczyć ze wszczęciem 
postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania tej 
należności.

Co w sytuacji, gdy pomimo zadeklarowania selektywnego 
zbierania odpadów mieszkańcy nie będą segregować śmieci? 

 Informację o braku segregacji odpadów na danej nieruchomości 
przekazuje każdorazowo gminie firma odbierająca odpady                                              
od mieszkańców. Brak segregacji może także stwierdzić kontrola 
przeprowadzona z urzędu. 
 Stwierdzenie braku segregacji odpadów, pomimo złożonej deklaracji 
o selektywnej zbiórce, będzie skutkowało podwyższeniem opłaty w drodze 
decyzji administracyjnej z 7,50 zł/osoba/miesiąc na 14,00 zł/osoba/miesiąc 
lub z 35 zł/gospodarstwo/miesiąc na 65 zł/gospodarstwo/miesiąc.

Fot. 5   Michał Pietrzyk PSP nr 9 -  Wyróżnienie w 2015 r. w kategorii „Dzieło sztuki” 
Fot. 6. Martyna Kacała PSP nr 9 – I miejsce w 2015 r. w kategorii „Praca plastyczna”.
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ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
 W zabudowie jednorodzinnej odpady należy zbierać                                                         
w odpowiednich pojemnikach – odpady zmieszane i zielone lub 
pojemnikach/workach – odpady selektywnie zebrane, a  w zabudowie 
wielorodzinnej  w pojemnikach. 

Warto wiedzieć!

 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 
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, a także odpady 
zielone ulegające biodegradacji.
 Unikajmy wyrzucania opakowań farmaceutycznych  i chemicznych 
z jakąkolwiek zawartością. Pamiętajmy o tym, że oprócz odpadów 
wymienionych powyżej, należy również prowadzić segregację odpadów 
niebezpiecznych i trujących. 
 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, odbierającemu odpady 
komunalne,

dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 
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Co oznaczają symbole na opakowaniach?

Opakowanie nadające się do recyklingu. Oznacza, że 
opakowanie tego produktu może być przetworzone               
i wówczas może stanowić surowiec nowego produktu.

Oznacza przydatność opakowania do wielokrotnego 
użytku.

Produkt szklany. Szklane opakowanie może być 
ponownie wykorzystane.

Opakowanie biodegradowalne. Całkowicie rozkłada 
się podczas kompostowania, nie uwalniając przy tym 
żadnych szkodliwych dla środowiska substancji.

65%

Wyrzuć do kosza. Znak ten przypomina, aby nie wyrzucać 
opakowania, gdzie popadnie, ale tam, gdzie powinno 
zostać wyrzucone – do odpowiedniego pojemnika.

Zielony Punkt. Znak informuje, że producent wniósł wkład 
finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Druk na opakowaniu jest przyjazny dla środowiska, 
znak nie oznacza jednak, że całe opakowanie jest 
ekologiczne.

Opakowanie nadające się do recyklingu. Znak informuje 
ponadto, że dany produkt powstał w 65% z surowców 
pochodzących z recyklingu.
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Jak przygotować odpady przed ich 
wyrzuceniem do pojemnika?

Właściwe przygotowanie przed 
wrzuceniem do odpowiedniego 

pojemnika bądź oznakowanego worka

Rodzaj odpadu 
zbieranego 
selektywnie
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Jak prawidłowo segregować odpady?
DOMY JEDNORODZINNE

  

WRZUCAMY:
• pieluchy, chusteczki jednorazowe i inne odpady higieniczne,
• lustra, ceramika, szkło żaroodporne,
• zabrudzony lub zatłuszczony papier, 
• odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego,
• wystudzony popiół.

NIE WRZUCAMY:
• gorącego popiołu, śniegu, lodu, gruzu, żużlu, szlamu;
• substancji toksycznych, wybuchowych, żrących;
• leków, termometrów, igieł, strzykawek;
• baterii, elektroodpadów;
• odpadów budowlanych i rozbórkowych.

POJEMNIK  NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

POJEMNIK LUB WOREK  NA ODPADY 
SELEKTYWNIE ZBIERANE – SUROWCE WTÓRNE

WRZUCAMY:
• makulaturę (zapisane kartki, gazety, czasopisma, 
   książki, kartonowe pudełka);
• plastikowe butelki po płynach, napojach, chemii 
   domowej i kosmetykach;
• opakowania wielomateriałowe tj. opakowania
   po mleku, sokach,
• folie, reklamówki i woreczki foliowe;
• puszki aluminiowe po napojach, drobny złom żelazny, 
   kapsle od butelek;
• szklane słoiki oraz butelki;
• płyty CD, DVD.
• styropian opakowaniowy.

NIE WRZUCAMY:
• opakowań z zawartością, żywnością, cementem, po 
   olejach, smarach, lakierach, pestycydach, opryskach, 
   lekach,
• pieluch, chusteczek jednorazowych i innych odpadów                               
   higienicznych,
• luster, ceramiki, szkła żaroodpornego,
• zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru, 
• odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
• odpadów budowlanych i remontowych, szyb okiennych.
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POJEMNIK NA ODPADY ZIELONE I ODPADY 
KUCHENNE POCHODZENIA ROŚLINNEGO

WRZUCAMY:
• trawę, liście, drobne gałęzie, zwiędłe kwiaty,
• resztki owoców i warzyw, obierki, ogryzki,
• skorupki z jajek, fusy z kawy i herbaty;

NIE WRZUCAMY:
• resztek pochodzenia zwierzęcego;
• odchodów zwierzęcych.

ZABUDOWA WIELORODZINNA

POJEMNIK NA ZMIESZANE 
ODPADY  KOMUNALNE

WRZUCAMY:
• pieluchy, chusteczki jednorazowe i inne odpady higieniczne,
• lustra, ceramika, szkło żaroodporne,
• zabrudzony lub zatłuszczony papier, 
• odpady kuchenne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

NIE WRZUCAMY:
• substancji toksycznych, wybuchowych, żrących,
• leków, termometrów, igieł, strzykawek,
• baterii, elektroodpadów,
• odpadów budowlanych i remontowych.
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POJEMNIK NA SZKŁO

WRZUCAMY:
• szklane słoiki, butelki po napojach, alkoholu 
i inne szkło po artykułach spożywczych.

NIE WRZUCAMY:
• ceramiki, kryształu, porcelany, fajansu,
• luster, szyb okiennych, samochodowych,
• żarówek, świetlówek.

POJEMNIKI NA MAKULATURĘ,
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

WRZUCAMY:
• makulaturę (zeszyty, gazety, czasopisma, książki, 
   kartonowe pudełka);
• puszki aluminiowe po napojach, drobny złom żelazny, 
   kapsle od butelek;
• plastikowe butelki po płynach, napojach, chemii 
  domowej i kosmetykach, folie, reklamówki i woreczki 
  foliowe;
• Płyty CD, DVD.

NIE WRZUCAMY:
• opakowań z zawartością, żywnością, cementem, po 
  olejach, smarach, lakierach, pestycydach, opryskach, 
  lekach,
• pieluch, chusteczek jednorazowych i innych odpadów                                                       
  higienicznych,
• luster, ceramiki, szkła żaroodpornego,
• zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru, 
• odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego   
   i zwierzęcego,
• odpadów budowlanych i remontowych, 
   szyb okiennych.

POJEMNIK NA ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE 
– SUROWCE WTÓRNE



-16-

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki
Dlaczego segregować: Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa 
są odpadami niebezpiecznymi. 
Jak postępować: Przechowuj w domu w specjalnym pojemniku, by nie 
dostały się w ręce dzieci. Regularnie wrzucaj 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
Dlaczego  segregować: Baterie są odpadami niebezpiecznymi. Zawierają 
metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć) i szkodliwe substancje                   
(lit i mangan).
Jak postępować:  Dowiedz się, gdzie najbliżej jest punkt zbiórki zużytych 
baterii. Może on być w urzędzie, szkole, sklepie. 

Świetlówki, żarówki energooszczędne 
Dlaczego segregować: Zawierają szkodliwą rtęć. 
Jak postępować: Zużytą świetlówkę możesz oddać do sklepu, jeśli kupujesz 
nową. Każdą liczbę starych świetlówek możesz oddać w lokalnych 
punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektrośmieci (stary sprzęt AGD, RTV i IT) 
oraz odpady wielkogabarytowe (stare meble)
Dlaczego  segregować: Sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne 
substancje trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia 
przenikają do gleby.
Jak postępować: Zużyty sprzęt możesz oddać do sklepu, jeśli kupujesz 
nowy tego samego rodzaju, czyli np. pralka za pralkę. Elektroodpady oraz 
stare meble można także bez dodatkowych kosztów zawieźć na PSZOK lub 
wystawić dwa razy w roku przed nieruchomość (w terminach określonych 
w harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych 
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). 
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PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 Chcąc ułatwić Państwu segregację odpadów, a szczególnie odpadów 
problemowych od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który przyjmuje od 
mieszkańców, bez dodatkowych opłat, selektywnie zbierane odpady, w tym:
1)  papier;
2) tworzywa sztuczne;
3) opakowania wielomateriałowe;
4) metale;
5) szkło;
6) tekstylia;
7) zużyte opony;
8) lampy fluorescencyjna i inne odpady zawierające rtęć;
9) przeterminowane leki i chemikalia;
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
      zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
12) oleje i tłuszcze;
13) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;
14) detergenty;
15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
16) drewno;
17) budowlane i rozbiórkowe z remontów;
18) zielone oraz inne bioodpady pochodzenia roślinnego;
19) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
20) inne odpady, w tym odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia 
     odpadów komunalnych. 

PSZOK świadczy usługi: 

w okresie od marca do listopada – od poniedziałku do piątku w godzinach                
  od 10:00  do 18:00 oraz  w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;
w okresie od grudnia do lutego – od poniedziałku do piątku w godzinach               
  od 10:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;
w dniu 24 grudnia, nie będącym dniem świątecznym – w godzinach                                       
  od 10:00 do 14:00.



KONKURS KRZYŻÓWKOWY „ŚMIECI OD A DO Z”

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl.          
Kupon konkursowy należy wrzucić do zapieczętowanej urny dostępnej  w Urzędzie 
Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świę-
tokrzyski – Biuro Obsługi Interesanta, sala A,  w okresie od 17.10.2016 r. do 04.11.2016 r. 
w godz. od 7.30 do 15.30.

1) musimy je chronić dla przyszłych pokoleń;   
2) gaz cieplarniany szkodliwy dla warstwy ozonowej;  
3) o samochodzie odbierającym odpady;
4) sztuczne – o bardzo długim czasie rozkładu;
5) zbierając ją oszczędzamy lasy;     
6) nie było nas, był ...;       
7) do żółtego pojemnika na odpady wrzucamy ...;  
8) miejsce, gdzie segregowane są odpady;    
9) biochemiczny proces rozkładu związków organicznych.
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