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Czy wszystko wiesz o gromadzeniu, 

przekazywaniu i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych? 

 

Poradnik  

segregacji odpadów  

 Gminy Jastrząb  
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Broszurę wydano dzięki firmom 

wspierającym ekologię: 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Jastrząb, 
Środowisko, w którym przyszło nam żyć, żąda od nas, w imię dobra 

przyszłych pokoleń, ażebyśmy pochylili się nad gospodarką 

odpadami. Za klika, może kilkanaście lat utoniemy w morzu śmieci 

wszelkiego rodzaju. Gospodarowanie odpadami wymaga 

olbrzymiego wysiłku od każdego z nas. Przyroda błaga i prosi 

o ratunek. Jest możliwa sytuacja, kiedy znakomitą część odpadów 

możemy zagospodarować i ponownie z niej skorzystać. Takie 

gospodarowanie nazywa się „RECYKLINGIEM”. Co musi zrobić 

każdy z nas, ażeby przyszłe pokolenia były nam wdzięczne za podjęty 

trud rozwiązania palącego problemu. Najprostszą czynnością, którą 

da się w miarę szybko wykonać jest segregacja odpadów 

komunalnych. 

 

Wójt i Rada Gminy podjęła starania, ażeby Gmina Jastrząb była 

liderem czystego środowiska. Jesteśmy liderem we wdrażaniu 

rozwiązań energii odnawialnej związanej z montażem instalacji 

fotowoltaicznych. Oddany został do użytku Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykorzystajmy to, bądźmy 

przykładem dla innych gmin. 

 

Nie wystarczy myśleć: „zapłacę ile trzeba i niech gmina posprząta za 

mnie moje śmieci”. Jest to sposób radzenia sobie z odpadami 

najprostszy, najdroższy i zarazem najgorszy. Utrzymanie 

w czystości naszej, przecież pięknej gminy to, przekształcając słowa 

wieszcza „wielki zbiorowy obowiązek”. 

 

Mam nadzieję, że broszura ta pomoże Wam drodzy 

mieszkańcy postępować z odpadami w sposób odpowiedzialny 

i  przyjazny dla natury. Liczę na Wasze zaangażowanie w proces 

ochrony środowiska. Mam wolę walki o czystą, zadbaną gminę 

i proszę Was o wsparcie. 

 Andrzej Bracha 
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Mówimy nie, 

takiemu gromadzeniu 

i przekazywaniu 

odpadów 
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Rozdział I 

Rodzaje odpadów komunalnych 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

    
 

2) Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe  z tektury 

            
 

3) Metale drobne  
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4) Tworzywa sztuczne  

    
 

5) Odpady opakowaniowe  

            
 

6) Szkło  
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7) Zużyte opony  

  
 

8) Odpady budowlane i rozbiórkowe  

       
 

9) Odpady ulegające biodegradacji  
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10) Leki przeterminowane  

  
 

11) Odpady wielkogabarytowe  

      
 

12) Popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych 
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13) Odpady niebezpieczne  

 

 

 
 

14) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek 

    

  



 10 

Rozdział II 

Segregacja i gromadzenie odpadów 

Każdy odpad powinien być gromadzony lub zagospodarowany 

we właściwym miejscu, którym jest:  

pojemnik, worek, kompostownik dla odpadów biodegradowalnych, 

a także może nim być gleba, ścieżka i droga gruntowa dla popiołów 

i  żużli. 

 

➢ Biomasa oraz popiół będą odbierane wyłącznie w pojemnikach 

plastikowych lub metalowych. Pojemniki te mieszkaniec 

zobowiązany jest zakupić na własny koszt. Dotychczasowy odbiór 

w workach foliowych generował większe koszty związane z 

możliwością błędnej klasyfikacji odpadu BIO jako odpad zmieszany; 

➢ Do gromadzenia i przekazywania odpadów segregowanych 

używamy worków o pojemności minimalnej 40 l;  

➢ Do gromadzenia i przekazywania odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych) używamy worków o pojemności minimalnej 80 l; 

➢ Gmina Jastrząb we własnym zakresie (nieodpłatnie) dostarczy 

żółte worki oraz zorganizuje odbiór  butelek z bezbarwnego 

tworzywa (typu PET) wg dostarczonego harmonogramu; 
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1) Dla selektywnej zbiórki odpadów używamy worków 

posiadających odpowiedni kolor i napis:   

a) żółty - dla tworzyw sztucznych, drobnych opakowań 

metalowych i drobnych odpadów metalowych z napisem 

„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE"; 

Wrzucamy: 

butelki z tworzyw sztucznych, w osobnych workach 

opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe 

kartony po mleku i sokach (TETRAPAK) 

puszki, folie aluminiowe 

opakowania po środkach czystości, 

kosmetykach 

Nie wrzucamy: 

zużytych baterii i akumulatorów 

opakowań po farbach, lakierach i olejach 

plastikowych zabawek, części 

samochodowych, zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD 

artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego i gumy 

 

b) niebieski - dla papieru, makulatury, 

opakowań wielomateriałowych z napisem 

„PAPIER";  
Wrzucamy: 

opakowania z papieru i tektury 

gazety, czasopisma i ulotki 

zeszyty, papier biurowy, kartony, torby papierowe 

Nie wrzucamy: 

odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych i zużytych 

chusteczek, pieluch, podpasek 

kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego 

folią, zanieczyszczonego papieru 

papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych 
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c) zielony - dla opakowań szklanych i stłuczki 

szklanej z napisem „SZKŁO";  
Wrzucamy: 

butelki po napojach i żywności 

słoiki bez metalowych nakrętek 

szklane opakowania po kosmetykach 

Nie wrzucamy: 

ceramiki, doniczek, porcelany 

szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego 

zniczy z zawartością wosku 

żarówek, świetlówek i reflektorów 

szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach 

luster i szyb okiennych 

 

d)     czarny – dla odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych z napisem 

„ODPADY ZMIESZANE” ; 

Wrzucamy: 

wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych 

pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym 

lub zbieranym według innych zasad (jak np. 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt 

elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i 

rozbiórkowe, zużyte opony). 

Nie wrzucamy: 

Odpadów ulegających biodegradacji, powstających z pielęgnacji 

trawników, ogródków przydomowych oraz biodegradowalnych 

odpadów pokuchennych (np. resztki jedzenia, obierków) 
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2) Do gromadzenia i przekazywania odpadów odbieranych 

selektywnie (segregowanych) oraz odpadów  niesegregowanych 

(zmieszanych) używamy następujących pojemników  

i  kontenerów:  

➢ pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l, 240 l, 

1100 l posiadających  odpowiednią kolorystykę i napis; 

 

 
 

➢ kontenerów KP 5, KP 7, KP 10, KP 14; 
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3) Dla selektywnej zbiórki odpadów używamy: 

➢ pojemników z tworzyw sztucznych o dowolnym kolorze z napisem 

„ODPADY ZMIESZANE” dla odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych); 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  pojemników w kolorze brązowym z napisem „BIO” 

(w przypadkach szczególnych, kolor  brązowy może stanowić 

30% powierzchni pojemnika) dla odpadów zielonych i innych 

ulegających biodegradacji; 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ pojemników z tworzyw sztucznych o dowolnym kolorze 

z napisem „POPIOŁY” dla popiołów i żużli. 
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ROZDZIAŁ III 

Częstotliwość przekazywania odpadów 

Odpady odbierane sprzed nieruchomości 

1.1  Odpady niesegregowane (zmieszane): 

a) w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień - raz 

w miesiącu, 

b)  w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik - dwa razy w miesiącu; 

 

1.2 Odpady zbierane selektywnie –  

papier i tektura 
 

szkło białe i kolorowe 

 
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 

sierpień, wrzesień, październik listopad, grudzień - raz w miesiącu wg 

przedstawionego harmonogramu; 

 

1.3 Odpady ulegające biodegradacji, zielone z pielęgnacji, 

pokuchenne można przekazywać do PSZOK lub gromadzić 

we własnych, utworzonych w tym celu kompostownikach, 

lub w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik przekazywać przedsiębiorcy 2 razy w miesiącu 

wg przedstawianego harmonogramu;  

 

1.4  Popioły i żużle z palenisk domowych można zagospodarować 

we własnym zakresie na potrzeby utwardzenia ternu lub przekazać 

innej osobie fizycznej oraz podmiotowi gospodarczemu; 

  

1.5 Popioły i żużle niezagospodarowane we własnym zakresie będą 

odbierane z nieruchomości przez przedsiębiorcę trzy razy w roku -  w 

miesiącu grudniu jeden raz, w miesiącu lutym jeden raz oraz w 

miesiącu  kwietniu jeden raz wg przedstawianego harmonogramu; 
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Wszystkie odpady gromadzone selektywnie (segregowane) 

można przekazywać nieodpłatnie od wtorku do soboty 

włącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Jastrzębiu 

przy ul. Zacisznej 17 w godzinach pracy tego punktu. 

 

 

Odpady, które nie będą odbierane sprzed nieruchomości, 

a które mieszkańcy oddają nieodpłatnie do PSZOK. 

Do PSZOK mieszkańcy oddają odpady gromadzone 

selektywnie (segregowane), takie jak: 

− meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

− zużyte opony, 

− zużyte baterie i akumulatory, 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

− odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne, 

− przeterminowane leki, opakowania po lekach i chemikalia, 

− odpady niebezpieczne w tym świetlówki, żarówki,  

− odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igieł i strzykawek,  

− odpady tekstyliów i odzieży; 

WAŻNE 
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Wymienione (powyżej) odpady mieszkańcy dostarczają do 

PSZOK własnym transportem i na własny koszt. 

 

 

 

Rolnicy, którzy wypełnią formularze odbioru: 

− folii rolniczych,  

− siatki do owijania balotów, 

− sznurków do owijania balotów,  

− opakowań po nawozach, 

− opakowań typu Big Bag, 

mogą oddać w/w odpady do PSZOK nieodpłatnie. 

 

 

 

Osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku, 

mieszkające samotnie, mogą wnioskować do Urzędu Gminy 

o odbiór odpadów znacznych rozmiarów sprzed 

nieruchomości. 

W powyższym przypadku termin odbioru odpadów zostanie 

ustalony indywidualnie. 
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Rozdział IV 

Opłata za odpady oraz ulgi w opłacie 

Ulga w opłacie za odpady, to ulga za zagospodarowanie 

(kompostowanie) odpadów biodegradowalnych we własnym 

zakresie.  

Buduję prosty kompostownik – linki do filmów: 

   

 https://www.youtube.com/watch?v=mWmQ4m6_v0M 

 https://www.youtube.com/watch?v=PLZw-nrk90c 

 https://www.youtube.com/watch?v=qsJhgIMXitk 

 https://www.youtube.com/watch?v=v9R36rWYsww 

   

 lub kupuję gotowy kompostownik 
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! 
Ażeby uzyskać ulgę w opłacie za odbiór odpadów musisz 

dokonać zmiany deklaracji, a w niej zaznaczyć punkt,  

mówiący o posiadaniu własnego kompostownika 

i gromadzenia w nim odpadów. 

! 
Pomóż gminie udźwignąć ciężar zapłaty  

faktury za odbiór popiołów i żużli. 

 

Nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminie 

dopuszcza zagospodarowanie popiołów i żużli we własnym 

zakresie. 

Popioły i żużle można wysypywać na ścieżki i drogi gruntowe. 

Niektóre popioły można stosować, jako nawóz. 

Mniejsza ilość odebranych od mieszkańców popiołów i żużli, 

to możliwość zmniejszenia opłaty za odpady (Gmina nie może 

zarabiać na odbiorze odpadów). 
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Rozdział V 

Oznakowanie worków i pojemników 

1) Twoje odpady będą zidentyfikowane przez system 

kodów kreskowych. 

2) Każda posesja zamieszkała oraz niezamieszkała 

zostanie wyposażona w kody kreskowe, które oddający 

odpady będzie musiał nakleić na worek lub pojemnik, 

3) Dzięki temu systemowi mamy 

nadzieję uzyskać korzyści 

finansowe oraz edukacyjne dla 

gminy poprzez dokładne 

segregowanie odpadów, 

 

Pamiętaj 

o naklejeniu 

kodu 

kreskowego 
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Rozdział VI 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) 

Dane kontaktowe: 

26 – 502 Jastrząb, ul. Zaciszna 17 

telefon do kontaktu: 795 005 198, 

przyjmowanie odpadów:  

wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00, 

sobota godz. 7.00 – 15.00 

Odbiór odpadów w PSZOK odbywa się zgodnie 

z „Regulaminem funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych” ( Zarządzenie Wójta Gminy Jastrząb 

nr 104/2019 z dnia 6.11.2019 r.). 

Do PSZOK przyjmuje się wszystkie odpady zbierane 

selektywnie  z wyjątkiem odpadów takich, jak: 

− zmieszane odpady komunalne;  

− odpady zawierające azbest; 

− części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, 

elementy karoserii); 

− opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;  

− sprzęt budowlany;  

− zmieszane odpady budowlane; 

− urządzenia przemysłowe; 

− odpady poprodukcyjne; 
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− odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy 

odpadów wymagających opakowań); 

− odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji 

(bez etykiet); 

−  butle gazowe; 

−  gaśnice; 

−  wata szklana; 

−  padłe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie; 

−  elementy  wypełnione  materiałem pochodzenia 

zwierzęcego (np. pierze, wełna); 

−  odpady medyczne; 

−  rozpuszczalniki  organiczne, chłodziwa i propelenty 

w  pianach lub aerozolach; 

− szkło zbrojone i hartowane; 

−  odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, 

skrzyniach, przyczepach np. zawierających kilka 

opakowań tego samego rodzaju), 

− odpady pochodzące z wymiany całych instalacji lub 

pokryć. 

 

 

Chcesz się pozbyć odpadów, 

posegreguj je 

i przywieź   lub przynieś 

 do PSZOK ! 
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W PSZOK odbiór niektórych odpadów jest ograniczony 

rozmiarowo, wagowo oraz ilościowo: 

− płyty kartonowo gipsowe o wymiarach do 50 cm x 50 

cm z remontów wykonanych własnym staraniem. 

− opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić 

wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, 

motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Jednorazowo 

można oddać maksymalnie 8 opon z jednej 

nieruchomości, 

− odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne 

(w całości, zawierające zespoły i elementy tego samego 

rodzaju sprzętu), 

− w przypadku odpadów budowlano - rozbiórkowych 

wprowadza się limit do 300 kg rocznie dla każdej 

nieruchomości zamieszkałej, 

− w przypadku odpadów wielkogabarytowych 

wprowadza się limit do 250 kg rocznie dla każdej 

nieruchomości zamieszkałej, 

− w przypadku odpadów biodegradowalnych  wprowadza 

się limit do 100 kg na miesiąc.    

! 
Pracownik PSZOK udziela informacji  na bieżąco 

o instalacji, do której można oddać odpady pochodzące 

z gospodarstw rolnych takich jak zużyte opony 

z ciągników i maszyn rolniczych. 
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Wybierz co zostawisz 
po sobie potomnym ! 

 


