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Od lat słyszymy, że powinniśmy segregować śmieci. 
Przeciętny Polak wytwarza co roku ok. 300 kg śmieci, 
z czego wciąż odzyskujemy niewiele – zaledwie kilka 
procent, więc ilość odpadów rośnie w zastraszającym 
tempie, stanowiąc nie tylko zagrożenie dla środowi-
ska, lecz również dla nas samych. Jeżeli każdy z nas 
uświadomi sobie, dlaczego segregowanie odpadów 
jest konieczne i jakie korzyści daje recykling, to może 
zmieni się nasza postawa i będziemy segregować od-
pady chętniej i efektywniej. Dla przykładu w przyro-
dzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 mie-
siące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 
5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 
100 do 1000 lat. Gdyby tak posegregowane butelki 
i puszki ponownie przetworzyć, wówczas z 27 plasti-
kowych butelek można wyprodukować jedną bluzę 
z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, 
a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower. Se-
lektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie ener-
gii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym 
chroni lasy. Wyprodukowanie 1 tony papieru powodu-
je ścięcie 17 drzew. Ze 100 ton makulatury wyprodu-
kować można 90 ton papieru. Odzyskując szkło tylko  
z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii, ile zu-
żyłaby 100-watowa żarówka świecąca bez przerwy  
4 godziny. Szkło nie ulega rozkładowi i może być wy-
korzystane nieograniczoną ilość razy. 

1 lipca 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy 

o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach. Tzw. 
rewolucja  śmieciowa nałożyła na gminy obowiązek 
odbioru odpadów oraz ich zagospodarowania. Głów-
ne cele ustawy to przede wszystkim upowszechnienie 
segregacji odpadów przez mieszkańców oraz zmniej-
szenie ilości składowanych odpadów komunalnych 
poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich 
instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Po-
nadto Polska jest zobowiązana do osiągnięcia odpo-
wiednich poziomów ograniczenia masy odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji, kierowanych 
do składowania (do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej 
niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowa-
nia do ponownego użycia oraz odzysku innymi meto-
dami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do 
31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebez-
pieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 
31 grudnia 2020 r. – 70%). 

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne 
efekty konieczne jest zaangażowanie 

wszystkich mieszkańców Naszego Miasta.
Waldemar Paluch

Burmistrz Miasta Jarosławia

Szanowni Państwo,

przygotowaliśmy nowy informator poświęcony 
systemowi gospodarowania odpadami funkcjonującemu 
w naszym mieście. Uwzględnia on również zmiany, 
które zostały wprowadzone w obowiązujących aktach 
prawnych. Mam nadzieję, że poradnik przyczyni 
się do osiągnięcia lepszych efektów związanych 
m.in. z kryterium wymaganego poziomu recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia określonych 
frakcji odpadów, ograniczenia ilości wytwarzania 
odpadów ulegających biodegradacji, czy likwidacji tzw. 
dzikich wysypisk.

Szczególnie ważna jest dla nas dbałość o powietrze, 
a zagrożeniem nie tylko dla przyrody, ale przede 
wszystkim naszego zdrowia i życia, jest spalanie 
odpadów w domowych piecach. Mocno wierzę, że 
dzięki edukacji już od najmłodszych lat oraz postawom 
proekologicznym jesteśmy w stanie wspólnie dbać 
o nasze środowisko. Wymiernymi efektami w przyszłości 
może też być tańszy system oraz poprawa wyglądu 
naszych ulic, placów i podwórek.         
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• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach  
(j.t. Dz.U.2016.250),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(j.t. Dz.U.2013.21 ze zm.),

• Uchwała Nr 275/XXV/2016 Rady Miasta  
Jarosławia z dnia 23 maja 2016r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Jarosławia,

• Uchwała Nr 260/XXIV/2016 Rady Miasta  
Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2016r. w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, usta-
lenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności 
oraz zwolnienia z tej opłaty,

• Uchwała Nr 258/XXIV/2016 Rady Miasta  
Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2016r. w spra-
wie szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi,

• Uchwała Nr 257/XXIV/2016 Rady Miasta  
Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2016 r. w spra-
wie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi,

• Uchwała Nr 259/XXIV/2016 Rady Miasta  
Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2016r. w spra-
wie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości po-
łożonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Podstawy nowego systemu:
Wszelkie informacje na temat systemu gospo-

darowania odpadami w Gminie Miejskiej Jarosław 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunal-
nej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Ja-
rosławia, przy ul. Rynek 1, pok. 18 oraz pod nr tel.  
16 624 87 33, 16 624 87 92.

Punkt składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia czynna: 
poniedziałek w godzinach 7:30 – 18:00, zaś od 
wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, tel.  
16 624 87 89, e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl.

Przyjmowanie opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w Kasie Urzędu Miasta lub na indy-
widualny numer bankowy.

Podmiot  odbierający  odpady  komunalne 
oraz  surowce  wtórne: Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu,  
Sp. z o.o., Zakład Oczyszczania Miasta tel. 16 621 87 23,  
16 621 63 87, e-mail: pgkim1@jaroslaw.pl.

Punkt Obsługi Mieszkańca:
1. ul. Przemyska 15 pok. 103 czynny w dni robocze 
w godzinach 7:00-15:00, tel. 16 624 47 44
2. ul. Racławicka 24 (PSZOK), tel. 16 621 22 60. 
Czynny:
• od stycznia do marca i od listopada do grudnia 

w dni robocze w godzinach 7:00-15:00
• od kwietnia do października czynny w dni robocze 

w godzinach 7:00-17:00
• ostatnia sobota miesiąca w godzinach 10:00-14:00. 

Przyjdź, zadaj Pytanie
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•  zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składo-
wisko. W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowi-
ska wydłuża się nawet o 50 - 60%. Jest to wskaźnik 
bardzo znaczący, biorąc pod uwagę, że koszty budo-
wy nowych składowisk są bardzo wysokie i ciągle ro-
sną. Poza tym ich budowa powoduje duże trudności 
np. jeśli chodzi o lokalizację, odpowiednie zabezpie-
czenie środowiska itp. Pod każdym względem warto 
więc wydłużać żywotność składowisk odpadów. 

• zmniejszenie szkodliwości tych odpadów. Selektyw-
na zbiórka powinna obejmować również odpady tzw. 
niebezpieczne. Powoduje to m.in. znaczne zmniej-
szenie toksyczności odpadów komunalnych trafiają-
cych na składowisko. Obniża przez to koszty jego eks-
ploatacji (utylizacja odcieków jest np. tym droższa, 
im bardziej toksyczny jest ich skład) oraz zmniejsza 
negatywny wpływ na środowisko. Wysegregowane 
odpady niebezpieczne muszą jednak mieć zapew-
niony odbiór i być poddane przeróbce (np. akumu-
latory, oleje, rtęciówki). Jeśli utylizacja jest niemożli-
wa, powinny być składowane w odpowiedni sposób 
poprzez: składowanie gwarantujące bezpieczeństwo 
dla środowiska, takie składowanie, które jeśli to tylko 
możliwe, pozwala na odzyskanie lub utylizację tych 
odpadów w przyszłości. Często pewne technologie 

wykorzystania odpadów lub ich utylizacji są „w zasię-
gu ręki”, a ich wdrożenie jest kwestią czasu.

• pozyskanie  surowców wtórnych. Selektywna zbiór-
ka jest źródłem surowców, których przetworzenie 
ponownie na produkt wymaga najczęściej dużo 
mniejszych nakładów (energii, surowców itd.), niż 
w przypadku produkcji wykorzystującej surowce 
pierwotne np. przy produkcji wyrobów szklanych 
ze stłuczki, oszczędność energii w procesie produk-
cyjnym w stosunku do produkcji z surowca pierwot-
nego wynosi około 30%, zaś przy wytopie stali ze 
złomu sięga ona aż 95%. Jest to szczególnie ważne 
wobec zagrożenia kryzysem surowcowym i energe-
tycznym na świecie. Dzięki wykorzystaniu surowców 
wtórnych zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska. 
Dobrym przykładem może być makulatura. Przy jej 
zastosowaniu do produkcji papieru, zużycie ener-
gii zmniejsza się średnio 2,5-krotnie, zużycie wody 
w procesie produkcyjnym o około 60%, zanieczysz-
czenia powietrza o około 75%, toksycznych ścieków 
papierniczych o około 35%. Ograniczona zostaje tak-
że wycinka drzew. Dzięki wykorzystaniu surowców 
wtórnych zmniejsza się udział surowców pierwot-
nych w produkcji, co stanowi ich oszczędność i nie 
wpływa na degradację krajobrazu.  

Segregacja odpadów - dlaczego warto?

JEDNYM Z NAJLEPSZYCH SPOSOBÓW GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI JEST RECYKLING POLEGAJĄCY 

NA ICH PONOWNYM WYKORZYSTANIU.
 Z recyklingiem związana jest segregacja, która 

w dużej mierze dotyczy zużytych opakowań. Wyselek-
cjonowane odpady stanowią wartościowe surowce 
wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” 
w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu 
oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejsza-
my ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci. 
Każdy, kto podejmuje działania powodujące powsta-
nie odpadów, powinien takie działania planować, 
projektować, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 

powstawaniu nadmiernej ilości odpadów. W Polsce 
około 70% śmieci kończy na wysypiskach. Nie wszyst-
kie muszą tam jednak trafiać. Nowy system gospoda-
rowania odpadami ma za zadanie sprawić, aby znacz-
na część śmieci podlegała odzyskowi i powtórnemu 
wykorzystaniu. Segregacja oznacza odzysk surowców, 
a w następstwie – bardziej czyste środowisko natural-
ne czy rozwój nowych gałęzi przemysłu. Składowiska 
odpadów to niechciane przez wielu sąsiedztwo, ale też 
problem dla przyszłych pokoleń. Pozostawione śmieci 
to także niebezpieczne substancje uwalniane do śro-
dowiska. Nowy system gospodarowania odpadami ma 
sprawić, by jak najmniej śmieci trafiało na wysypiska, 
a jak największa ich ilość podlegała odzyskowi.

Podstawowe cele, a zarazem korzyści wynikające 
z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
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Śmieci  przestaną  trafiać  do  lasów - odpowied-
nie rozdzielanie i składowanie odpadów sprawia, że 
w przyszłości śmieci przestaną być uciążliwym proble-
mem. Mowa tu, nie tylko o przepełnionych przydomo-
wych śmietnikach czy wysypiskach, ale również o dzi-
kich wywózkach śmieci na łono natury.

KOSZTY  SKŁADOWANIA  I  TRANSPORTU  ODPA-
DÓW  BĘDĄ  MNIEJSZE - segregacja, zgniatanie 

puszek i butelek, a także regularny odbiór odpadów 
znacznie zmniejszą miejsce potrzebne na składowanie 
odpadów oraz koszty ich transportu.

Surowce będą odzyskiwane szybciej i efektywniej - 
posegregowane odpady można znacznie łatwiej i szyb-
ciej poddać procesowi recyklingu, który pozwala na 
powtórne wykorzystanie surowców. Szkło, aluminium 
czy plastik można wielokrotnie przetwarzać i ponow-
nie wykorzystać. Z butelek PET można produkować np. 
bluzy polarowe.

Odpady mogą być  źródłem energii - energia odzy-
skana w profesjonalnej spalarni z jednej torby plastiko-
wej pozwala się świecić żarówce przez 10 minut.

POWSTANĄ  NOWE  MIEJSCA  PRACY - specjali-
styczne unieszkodliwienie bądź przetworzenie odpa-

dów pozwala chronić środowisko naturalne, a tym sa-
mym życie i zdrowie ludzi. Ponadto jest to nowa gałęź 
gospodarki, która tworzy dodatkowe miejsca pracy.

Dobre wzorce powinny być przekazane - pamiętać 
należy również o dzieciach, które powinny być uczo-
ne o dobrych nawykach od najwcześniejszych lat. Naj-
młodsi powinni wiedzieć jak segregować śmieci, do 
czego służą kolorowe worki i dlaczego nosimy na zaku-
py płócienne torby.

NIŻSZA  OPŁATA  ZA  POSEGREGOWANE  ŚMIECI - 
w nowym systemie gospodarowania odpadami pła-

cimy niższe stawki za odbiór posegregowanych śmieci. 
Warto przy tym pamiętać, że opłata ta obejmuje nie 
tylko odbiór i transport odpadów, ale też cały system 
prawidłowego ich zagospodarowania: sortowanie, od-
zysk surowców, czy unieszkodliwienie niebezpiecznych 
substancji, a także tworzenie punktów selektywnego 
zbierania odpadów. Tak  więc  segregujesz  -  płacisz 
mniej.

Zielony punkt 
– jest najczęściej stosowanym znakiem na 
świecie. Oznacza, że za dane opakowanie 
wniesiony został wkład na rzecz krajowej 
organizacji odzysku opakowań. Szukajmy 
go na butelkach, puszkach, kartonach, itp.

Opakowanie nadaje się do recyclingu 
– takie oznaczenie możemy znaleźć na opa-
kowaniach, które podlegają ponownemu 
wykorzystaniu, np. opakowaniach z two-
rzyw sztucznych bądź aluminium. 

Opakowanie do ponownego wykorzystania 
– to symbol spotykany na opakowaniach, 
nadających się do ponownego zastosowa-
nia co najmniej drugi raz, przez co nie staje 
się odpadem. Umieszczany jest na becz-
kach, pudełkach, kanistrach, butelkach 
i szklanych pojemnikach.

Opakowanie biodegradowalne 
– ten symbol jest umieszczany na opa-
kowaniach, które rozkładają się podczas 
kompostowania i nie uwalniają substancji 
szkodliwych dla środowiska – mogą być 
kompostowane ze zwykłymi odpadami or-
ganicznymi. 

Dbaj o czystość 
– to znak, który ma nam przypomnieć, aby 
nie zaśmiecać środowiska naturalnego 
i wrzucić dany produkt do kosza. Można 
go często znaleźć na opakowaniach obok 
symbolu recyklingu.

Korzyści płynące z segregacji odpadów: Czytaj Ekoznaki 
na opakowaniach

Warto też czytać informacje znajdujące się na pro-
dukcie i jego opakowaniu. Zwracajmy uwagę na eko-
znaki, które informują m.in. o tym, czy opakowanie 
nadaje się do ponownego wykorzystania i recyklingu.
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Każdy właściciel nieruchomości na terenie Gmi-
ny Miejskiej Jarosław zobowiązany jest:

• do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• do uiszczania zadeklarowanej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na indywidualny nu-
mer konta lub w kasie Urzędu Miasta Jarosławia,

• do gromadzenia powstałych na terenie nierucho-
mości odpadów komunalnych w odpowiednich po-
jemnikach oraz workach na odpady do selektywnej 
zbiórki. Pojemnik na odpady komunalne powinien 
być ustawiony w granicach nieruchomości, na utwar-
dzonej równej nawierzchni, tak, aby jego opróżnianie 
odbywało się bez konieczności wejścia na ogrodzoną 
część nieruchomości.

• do wystawienia w dniu odbioru odpadów komunal-
nych pojemnika z odpadami przed ogrodzenie nieru-
chomości, na chodnik, pobocze lub poprzez udostęp-
nienie altanki śmietnikowej. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi zostały przyjęte na najniższym możliwym 
poziomie pozwalającym założyć, że przychody z ich 
tytułu pokryją wydatki Gminy Miejskiej Jarosław na 
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych naliczana jest miesięcznie, od liczby osób za-
mieszkujących daną nieruchomość. Wysokość stawek 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zmieniła się od czerwca 2016 r. i wynosi dla nierucho-
mości zamieszkałych: 11 zł miesięcznie za osobę przy 
selektywnym gromadzeniu odpadów oraz 16  zł mie-
sięcznie za osobę przy nieselektywnym gromadzeniu 
odpadów. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi naliczana jest w zależności 
od liczby i pojemności zadeklarowanych pojemników. 
Wskaźniki, którymi należy się kierować przy ustalaniu 
minimalnej wielkości pojemnika na odpady zmieszane, 
regulują zapisy Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Jarosławia.

Jednocześnie wprowadzone zostały zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmu-

System gospodarowania odpadami w Jarosławiu

niebieski – z przeznaczeniem na odpady 
z papieru,

zielony – z przeznaczeniem na odpady 
ze szkła,

Realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, Gmina Miejska Jarosław objęła 
zakresem systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, nie tylko właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych, ale również właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
(np. budynki użyteczności publicznej, lokale handlowe, 
usługowe, produkcyjne, ogródki działkowe itp.). W za-
mian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, gmina wyposaży wszystkie nierucho-
mości w odpowiednio oznakowane i przystosowane 
pojemniki służące do zbierania odpadów komunal-
nych zmieszanych. Natomiast, dla potrzeb selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych, stosuje się worki 
foliowe (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów (zabudowa wielolokalo-
wa) w kolorystyce:

Worki na odpady do selektywnej zbiórki dostarcza-
ne będą bezpłatnie przez przedsiębiorcę odbierające-
go odpady komunalne, na zasadzie „worek za worek”. 
Dodatkową ilość worków na odpady, właściciel nieru-
chomości może bezpłatnie odebrać w siedzibie przed-
siębiorcy odbierającego odpady komunalne. Koszt wy-
posażenia nieruchomości w pojemniki/worki został już 
wkalkulowany w stawkę opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wyliczoną w złożonej deklaracji. 
Nie ma  żadnych  dodatkowych  kosztów  z  tytułu  do-
starczenia pojemników/worków na nieruchomość!

żółty – z przeznaczeniem na odpady 
z  metali, tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe.
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jących rodziny wielodzietne. Zwolnienie przysługuje, 
jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej ujęci zostali 
w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i wynosi 50% miesięcz-
nych opłat przypadających na każdego członka rodziny 
wielodzietnej. 

Kolejne, nowe rozwiązanie dotyczy domków letni-
skowych oraz innych nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. ogród-
ki działkowe). W związku z tym że nieruchomości te 
mogą być wykorzystywane tylko przez część roku, 
została ustalona ryczałtowa stawka opłaty za rok od 
takiej nieruchomości. Stawka ryczałtowa opłaty obo-
wiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r. w wysokości 36 
zł za rok, gdy odpady będą zbierane w sposób selek-
tywny oraz 50 zł za rok, gdy odpady nie będą zbierane 
w sposób selektywny. 

W jakim terminie i kto powinien 
złożyć deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składają:

• dla budynków jednorodzinnych i nieruchomości nie-
zamieszkałych, na których powstają odpady – właści-
ciele nieruchomości, przez których rozumie się rów-
nież współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieru-
chomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością,

• dla budynków wielolokalowych – zarząd wspólnoty 
mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 
deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komu-
nalnych (nieruchomości niezamieszkałe). Natomiast 
w przypadku zmiany danych będących podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty, właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w ter-
minie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnio-
nych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, 
zostanie określona wysokość opłaty w drodze decyzji.

Aby każdy mieszkaniec wiedział,  kiedy nastąpi 
opróżnienie jego pojemnika na odpady, terminy 

odbioru  poszczególnych  rodzajów  odpadów  komu-
nalnych zostały ujęte w harmonogramie odbioru od-
padów i surowców wtórnych, dostępnym na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Jarosławia:

 www.jaroslaw.pl

Minimalna częstotliwość odbioru zmieszanych od-
padów:

• zabudowa jednorodzinna – jeden raz w tygodniu,

• zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu,

• nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz 
w tygodniu.

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów pocho-
dzących z selektywnej zbiórki – papieru, szkła, two-
rzyw sztucznych i metalu:

• zabudowa jednorodzinna - jeden raz na miesiąc,

• zabudowa wielorodzinna - jeden raz w tygodniu,

• nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz na 
miesiąc.

Częstotliwość odbioru odpadów zielonych pocho-
dzących z selektywnej zbiórki odbywa się w okresie 
od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, w ter-
minie 3 dni roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym 
u przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki - zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odbierane będą od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie rzadziej 
niż raz w roku.

Ponadto,  poza  przyjętym  harmonogramem, 
odpady pochodzące z  selektywnej  zbiórki oraz 

odpady  niebezpieczne  przyjmowane  są  bezpłatnie 
w  każdej  ilości  w  Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Od-
padów  Komunalnych  (PSZOK).  Odpady  budowlane 
i rozbiórkowe przyjmowane są w ilości nie większej 
niż 0,5 m3 od gospodarstwa domowego rocznie.
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Segregacja odpadów komunalnych „u źródła” to jeden 
z elementów składających się na pełny proces segrega-
cji odpadów powstających podczas codziennego funk-
cjonowania gospodarstwa domowego. Jak sama nazwa 
wskazuje podział odpadów według rodzaju, charakteru 
lub podobnego składu, prowadzi się w miejscu ich po-
wstawania, czyli w gospodarstwie domowym. Wyselek-
cjonowane ze strumienia odpadów komunalnych frakcje 
można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. 
W myśl głównej zasady należy oddzielać surowce od od-
padów, które nie nadają się do powtórnego przetworze-
nia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne 
i metale, papier, a także opakowania szklane.

Stosowanie się do zasad szeroko rozumianej segregacji 
odpadów komunalnych daje przykład przede wszystkim 
młodym pokoleniom, by jak najlepiej wykorzystywać ma-
teriały, które dla jednych stały się nieprzydatnym odpa-
dem, a dla drugich cennym surowcem wytwórczym.

Jeśli oświadczyłeś w złożonej deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, że będziesz gromadził odpady komunalne w sposób  
SELEKTYWNY, pamiętaj, że świadomie zobowiązałeś się 
do przestrzegania zasad dobrej selektywnej zbiórki odpa-
dów powstających na twojej nieruchomości.

Tzw. suchą frakcję odpadów komunalnych jak: papier, 
opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe, 
gromadzimy w pojemnikach (zabudowa wielolokalowa) 
lub workach (zabudowa jednorodzinna) w odpowiednim 
kolorze, według zasad opisanych w dalszej części niniej-
szego poradnika. 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpa-
dach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte ba-
terie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte 
świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środ-
kach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. 
elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do 
śmieci zmieszanych. Możesz je oddać bezpłatnie w zor-
ganizowanym przez gminę Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (w tzw. PSZOK-u), mieszczącym 
się przy ul. Racławickiej 24 w Jarosławiu. 

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co 
należy zrobić z takimi odpadami, jak np. karton po mleku? 
Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na 
aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? 
Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może 
do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po 
kolei. Karton po mleku to przykład opakowania wieloma-
teriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na tworzywa 
sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powin-
niśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. 
Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni. 
Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kom-
post. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wy-
rzuć je do śmieci zmieszanych. Co ważne, ani szkła, ani 
plastiku, czy metalu, nie trzeba myć przed wyrzuceniem 
do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je 
opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie 
recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowied-
nich pojemników. Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzu-
cić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi.

zasady selektywnej zbiórki odpadów w jarosławiu



www.jaroslaw.pl www.jaroslaw.pl 9

Pojemnik/worek żółty
 – TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE.

Sposób segregowania odpadów na terenie Gminy Miejskiej Jarosław 

Należy wrzucać
 9 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po na-
pojach

 9 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach 
akcji dobroczynnych

 9 plastikowe opakowania po produktach spożyw-
czych (po jogurtach, serkach, kefirach, margary-
nach, mrożonkach, itp.)

 9 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
mleku i sokach)

 9 opakowania po środkach czystości (np. proszkach 
i płynach do prania), kosmetykach (np. szampo-
nach, środkach do pielęgnacji ciała), itp.

 9 plastikowe torby, worki, reklamówki, folie opako-
waniowe

 9 plastikowe opakowania po owocach, ciastkach, 
słodyczach i innych produktach 

 9 aluminiowe puszki po napojach i sokach
 9 puszki po konserwach
 9 folię aluminiową
 9 drobny złom żelazny i metale kolorowe (nożyczki, 
pilniki kosmetyczne, itp.)

 9 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i in-
nych pojemników

 9 plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra

 9 plastikowe zabawki

Nie należy wrzucać
 8 butelek i pojemników z zawartością
 8 pieluch jednorazowych
 8 tworzyw piankowych
 8 opakowań po lekach i zużytych artykułów medycz-
nych
 8 opakowań po olejach silnikowych, smarach
 8 części samochodowych
 8 zużytych baterii i akumulatorów
 8 puszek i pojemników po farbach, lakierach, klejach 
i substancjach żrących
 8 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Pojemnik/worek niebieski 
– PAPIER

Należy wrzucać
 9 opakowania z papieru, kartony, tekturę (także fa-
listą)

 9 katalogi, prospekty
 9 reklamy i ulotki niewoskowane
 9 gazety i czasopisma
 9 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 9 zeszyty i książki
 9 papier pakowy
 9 torby i pudełka papierowe

Nie należy wrzucać
 8 ręczników papierowych i zużytych chusteczek hi-
gienicznych
 8 papieru lakierowanego i powleczonego folią (np. 
z folderów reklamowych)
 8 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 
(np. po maśle, margarynie, twarogu)
 8 kartonów po mleku i napojach
 8 papierowych worków po nawozach, cemencie i in-
nych materiałach budowlanych
 8 tapet
 8 pieluch jednorazowych i podpasek
 8 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papie-
ru i naczyń jednorazowych
 8 ubrań

PAMIĘTAJ! 
Przed wrzuceniem OPRÓŻNIJ i ZGNIEĆ 

opakowania – zaoszczędzisz miejsce w po-
jemniku na odpady. 

Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste
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Pojemnik/worek zielony 
– SZKŁO (bez względu na kolor)

Należy wrzucać
 9 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 9 butelki po napojach alkoholowych
 9 szklane opakowania po kosmetykach
 9 stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metala-
mi i tworzywami

Nie należy wrzucać
 8 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 8 szkła okularowego
 8 szkła żaroodpornego
 8 zniczy z zawartością wosku
 8 żarówek i świetlówek
 8 reflektorów
 8 szyb samochodowych
 8 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych
 8 luster
 8 szyb okiennych i zbrojonych
 8monitorów i lamp telewizyjnych
 8 termometrów i strzykawek

Pojemnik na ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recy-
klingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Należy wrzucać
 9 obierki
 9 STAŁE resztki jedzenia
 9 skorupki jaj, fusy po kawie, torebki po 

herbacie wraz z zawartością
 9 odpadki z ryb, mięsa, drobne kości
 9 resztki owoców i warzyw
 9 zepsutą żywność BEZ OPAKOWAŃ
 9 ZIMNY popiół ze spalania drewna lub 

węgla
 9 odpady higieniczne (kobiece art. higie-

niczne, wata, waciki, papier toaletowy, 
ręczniki papierowe, chusteczki, pam-
persy itp.)

 9 odchody zwierzęce z trocinami

 9 opakowania biodegradowalne
 9 zużyte ubrania, buty
 9 małe ilości szkła nieopakowaniowego, 

luster, kryształu
 9 małe ilości ceramiki, fajansu, porcelany, 

elementów zastawy stołowej, umywa-
lek itp.

 9 przedmioty gumowe
 9 ozdoby choinkowe
 9 kalki, papiery przebitkowe
 9 zatłuszczone papiery
 9 papierowe wkłady wodoodporne
 9 worki z odkurzacza wraz z zawartością

 9 małe opakowania ze styropianu

Nie należy wrzucać
 8 odpadów CIEKŁYCH
 8 odpadów niebezpiecznych np. opa-
kowania po farbach, olejach, rozpusz-
czalnikach, pestycydach, herbicydach, 
świetlówki, baterie, opakowania po 
środkach ochrony roślin itp.

 8 leków i zużytych artykułów medycznych
 8 żużlu powstałego po spalaniu koksu
 8 gorącego popiołu
 8 odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 8 substancji żrących
 8 odpadów zielonych
 8 zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego

NIE WRZUCAJMY do pojemników w sposób bezmyślny innych odpadów niż takie, na jakie przeznaczone są 
pojemniki. W ten sposób nie tylko oszukujemy samych siebie, ale również ponosimy koszty na ponowne 

segregowanie już przez nas „posegregowanych” odpadów.

PAMIĘTAJ! Mycie szkła nie jest konieczne. Istotne jest, aby było opróżnione i względnie czyste, a drobne 
zanieczyszczenia nie zaszkodzą. Ważne, by w pojemniku NIE znajdowały się części metalowe ani plastikowe. 

Nie trzeba usuwać etykiet ani banderol z opakowań.

Odpady komunalne posegregowane NIEZGODNIE z zasadami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Jarosław będą traktowane jako odpady zmieszane, czego kon-

sekwencją będzie naliczenie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami – tak jak za odpady niesegregowane.
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W ramach wniesionej opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych, każdy mieszkaniec miasta Jarosławia 
może z terenu nieruchomości zamieszkałej bezpłatnie 
dostarczyć poniższe odpady problemowe:
• przeterminowane leki,
• chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady z papieru,
• odpady ze szkła,
• odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowa-

niowe wielomateriałowe,
• odpady zielone,
• zużyte opony, 

• odpady ulegające biodegradacji,
• odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe (w ilo-

ści nie większej niż 0,5 m3 od gospodarstwa domo-
wego rocznie).

Na terenie Gminy Miejskiej Jarosław działa PSZOK 
przy ul. Racławickiej 24. Czynny:
• od stycznia do marca i od listopada do grudnia w dni 

robocze w godzinach 7:00-15:00
• od kwietnia do października czynny w dni robocze 

w godzinach 7:00-17:00
• ostatnia sobota miesiąca w godzinach 10:00-14:00

Kontakt: tel. 16 621 22 60.

UWAGA! Obsługa PSZOK ma obowiązek spraw-
dzić, czy odpady oddawane są do punktu przez 

właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie 
miasta Jarosławia, bądź inną upoważnioną osobę (na 
podstawie dokumentu stwierdzającego jego zamiesz-
kanie w Jarosławiu lub kopii deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 
W przypadku, gdy obsługa PSZOK stwierdzi, że odpa-
dy oddawane są do punktu przez inne niż w/w osoby, 
może odmówić ich przyjęcia! 
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają 
we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczający 
odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych ma obowiązek ich rozładunku i umieszcze-
nia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę 
PSZOK.

UWAGA!  ODPADY  ZIELONE tj. skoszoną trawę, 
liście, kwiaty, drobne gałęzie drzew i krzewów, 

zebrane podczas pielęgnacji ogrodów odbierane są 
w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego 
roku, w terminie 3 dni roboczych, po zgłoszeniu te-
lefonicznym u przedsiębiorcy odbierającego odpady. 
W każdym innym terminie właściciele nieruchomo-
ści mogą pozbyć się odpadów zielonych poprzez do-
starczenie ich na własny koszt do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Wykaz punktów, gdzie można bezpłatnie 
oddać przeterminowane leki

Apteki prowadzące zbiórkę przeterminowanych  
leków:
• Dr MAX – os. Witosa 2, os. 1000-lecia 12, 

ul. Kraszewskiego 5, ul. Rynek 11,
• NOVA – ul. 3-go Maja 65,
• ASPIRYNKA – ul. Jana Pawła II 21.

Dobra rada – Kompostowanie
Przydomowe kompostowniki to jeden z najtańszych, 

łatwych i bezproblemowych sposobów na zagospo-
darowanie odpadów zielonych oraz organicznych po-
wstających na nieruchomości. Produkt finalny, czyli 
humus, jest bardzo dobrym nawozem zarówno dla ro-
ślin doniczkowych, jak i tych, które hodujemy w ogro-
dzie.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – tzw. PSZOK
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Niestety spotykamy mieszkańców Jarosławia, któ-
rzy w okresie grzewczym oraz przy okazji porządków 
na posesji praktykują niebezpieczny dla zdrowia ludz-
kiego oraz środowiska naturalnego proceder palenia 
odpadów. Pali się je zarówno w piecach domowych, 
kominkach, jak i na otwartej przestrzeni posesji. Pro-
ces ten odbywa się w niskich temperaturach (200 

– 500oC), z czym wiąże się zwiększona emisja zanie-
czyszczeń do atmosfery i gleby. W procesie tak prze-
prowadzonego spalania śmieci powstają toksycz-
ne opary. Najgroźniejsze z nich to dioksyny, furany, 
tlenki węgla, tlenki azotu, dwutlenki siarki, metale 
ciężkie (rtęć, kobalt, ołów, nikiel, selen, kadm), chlo-
rowodory, cyjanowodory, steryny, pył i inne związki. 
Są one szczególnie groźne dla układu oddechowe-
go człowieka, powodują również zwiększoną ilość 
zachorowań na nowotwory, alergie i choroby oczu. 
Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że co roku na 
choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 
28  tys.  Polaków  i  jest  to  10% wszystkich  zgonów 
mieszkańców Unii. Dla setek tysięcy zanieczyszczo-
ne  powietrze  jest  powodem  złego  samopoczucia, 
chorób i zmniejszonej odporności organizmu.

Powodem, dla którego palimy śmieci jest najczę-
ściej bezmyślność, źle pojęta tradycja oraz pozor-
na oszczędność. Kilkadziesiąt lat temu nie było tak 
powszechnego stosowania tworzyw sztucznych (np. 
plastik, guma, folia), przesyconych chemią i bardzo 
wolno rozkładających się. Również odpady z drew-
na nie zawierały zanieczyszczeń impregnatami oraz 
szkodliwymi powłokami i farbami. Najwyższy więc 
czas na zweryfikowanie naszego podejścia do tej 
wielowiekowej tradycji, zwłaszcza, że stawką jest na-
sze zdrowie i życie. Obecnie  nie ma  żadnego  eko-
nomicznego uzasadnienia do tego, by palić śmieci 
w domu. Przecież, i tak opłaty za odbiór odpadów 
naliczane  są  od  liczby  osób  w  danym  gospodar-
stwie domowych, a nie od ilości „produkowanych” 
odpadów. 

Pamiętać należy także o prawnych regulacjach do-
tyczących zakazu palenia odpadów. Przepisy bowiem 
zdecydowanie zabraniają stosowania tego procede-
ru. Z ustawy o odpadach jasno wynika, że palenie 

śmieci możliwe jest tylko w spalarniach odpadów. 
Zgodnie z art. 191 ustawy każdy kto, termicznie prze-
kształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią 
odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny, która 
maksymalnie może wynieść nawet 5 000 zł. Nato-
miast, jeżeli w wyniku spalania odpadów występuje 
zagrożenie życia lub zdrowia, albo pogorszenie sta-
nu powietrza, sprawca odpowiada za przestępstwo 
określone w art. 183 kodeksu karnego. Karą jest 
kara pozbawiania wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska pozwa-
la  jednostkom gminnym na przeprowadzenie kon-
troli  w  opisanym  wyżej  zakresie.  Jej  utrudnianie 
i  uniemożliwianie  stanowi  przestępstwo  opisane 
w art. 225 § 1 kodeksu karnego. Z uwagi na koniecz-
ność dokonania wyspecjalizowanych badań, organ 
kontrolujący ma możliwość korzystania z pomocy ze 
strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska.

W całej sprawie nie chodzi o karanie mieszkańców. 
Zależy nam na tym, by wzrosła nasza świadomość. 
Właśnie w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców 
apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko 
i wyłącznie opał. Najbardziej wskazanym i pożąda-
nym motywem prowadzącym do zmiany naszego po-
dejścia odnośnie spalania śmieci powinna być spo-
łeczna odpowiedzialność, poparta wnikliwą wiedzą 
w tym zakresie. Dlatego też, szczególnego charakte-
ru nabierają akcje proekologiczne w tym aspekcie. 
Jedna z nich, „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”, była 
przykładem modelowego i aktywnego włączenia się 
Jarosławia w ostatnich latach w ogólnopolską akcję 
prowadzoną przez Fundację Ekologiczną Arka. Tego 
typu działania nie były jednorazowym aktem, lecz 
trwałym elementem naszej aktywności na rzecz śro-
dowiska. Profilaktyka, edukacja młodego i uświada-
mianie starszego pokolenia, to przykłady kierunków 
działań, które będziemy prowadzić, aby przyniosły 
wymierne efekty.

W przypadku,  gdy  sąsiad  pali  odpady w  domo-
wym piecu  lub na wolnym powietrzu,  należy bez-
zwłocznie  zawiadomić o  tym Straż Miejską –  tele-
fon 986.

PALENIE ODPADÓW – JEST ZABRONIONE!

www.jaroslaw.pl


