
 

 

ZASADY  POSTĘPOWANIA  Z  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 2019 

 
 

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej (wytwórca odpadów) objęty gminnym systemem 

gospodarowania odpadami zobowiązany jest do przestrzegania zasad postępowania z odpadami 

określonymi   w przepisach miejscowych, a w szczególności do: 

 

1) selektywnego zbierania odpadów tj. do wydzielania z odpadów zmieszanych: odpadów zielonych, 

remontowych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych (w tym zużytego sprzętu RTV i AGD, baterii, 

leków, puszek po farbach, olejach i rozpuszczalnikach, środków ochrony roślin itp.) i przekazania ich do 

odbioru na zasadach określonych prawem miejscowym (www.eko.um.ostrowiec.pl; zakładka: Akty prawne, 

pliki do pobrania); 

 

2) gromadzenia odpadów w miejscu na ten cel przeznaczonym tj. w altanie śmietnikowej lub w miejscu 

gromadzenia odpadów, do którego właściciel posiada tytuł prawny lub zgodę sąsiedniego właściciela terenu 

na lokalizację pojemników na jego nieruchomości (zasady korzystania z cudzej nieruchomości reguluje 

umowa zawarta w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego); w przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie 

odpowiedniego miejsca do lokalizacji pojemników na terenie własnej lub sąsiedniej nieruchomości, 

właściciel nieruchomości ma możliwość zwrócenia się do zarządcy drogi publicznej o udostępnienie pasa 

drogowego (uzyskanie takiej zgody jest warunkowane przepisami ustawy o drogach publicznych i może 

nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, obwarowanej 

obowiązkowymi opłatami za zajęcie pasa drogowego); podrzucanie odpadów na sąsiednie działki jest 

niedozwolone; 

 

3) przygotowania odpadów do odbioru (poprzez zgromadzenie ich w odpowiednich pojemnikach lub 

workach     i zabezpieczenie przed rozpraszaniem); zgodnie z  art.5 ust. 1. pkt 1) Ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku   w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki do 

zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości, obowiązkiem 

właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym; za rodzaj i ilość pojemników tj. ich dostosowanie do obowiązujących 

przepisów oraz pojemność odpowiednią do potrzeb mieszkańców odpowiadają właściciele nieruchomości; 

gromadzenie odpadów luzem (tj. poza pojemnikiem lub workiem) jest niedozwolone; 

 

4) zapewnienia bezpośrednio dojazdu samochodu specjalistycznego i dostępu pracowników odbierających 

odpady do miejsca gromadzenia odpadów;  

 

5) utrzymywania czystości i porządku na swojej nieruchomości, a w szczególności w miejscu gromadzenia 

odpadów (w tym w miejscu gromadzenia odpadów wyznaczonym w pasie drogowym) oraz w jego 

otoczeniu; 

 

6) dostarczania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. A. Hedy PS „Szary” 

13A we własnym zakresie odpadów niebezpiecznych, remontowych oraz innych odpadów, których chcemy 

się pozbyć szybciej, nie czekając na ustalony harmonogram odbioru odpadów.  

 

       Dodatkowo właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, są 

zobowiązani do wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów nadających się do 

recyklingu tj. szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych, bioodpadów. 

        W przypadku niewywiązywania się z zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów, odpady zostaną 

odebrane jako zmieszane (zgodnie z harmonogramem dla odpadów zmieszanych)  i zostanie wszczęte 

postępowanie w sprawnie naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

http://www.eko.um.ostrowiec.pl/

