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Nie od dziś wiadomo, że postawy ekologiczne, dba-
łość o środowisko i przyrodę stanowią kluczowe zagad-
nienia w dzisiejszym społeczeństwie. To z jednej strony 
obowiązek, rzecz niezbędna dla utrzymania otoczenia, 
w którym żyjemy, w należytej czystości, a z drugiej 
gwarancja bezpieczeństwa. Środowisko zanieczyszczo-
ne, bezprzykładne jego degradowanie i lekceważenie 
elementarnych obowiązków w tym zakresie to olbrzy-
mie ryzyko dla zdrowia, a nawet życia ludzi i ekosyste-
mów. Odpady i sposoby radzenia sobie z ich utylizacją 
to jeden z tych problemów, których rozwiązanie napo-
tyka na największe przeszkody. 1 lipca 2013r. weszła 
w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Nowa ustawa to tzw. „rewo-
lucja śmieciowa”, która nałożyła na gminy obowiązek 
odbioru odpadów oraz ich zagospodarowania. Głów-
ne cele ustawy to przede wszystkim upowszechnie-
nie segregacji odpadów wśród mieszkańców oraz 
zmniejszenie ilości składowanych odpadów komu-
nalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpo-
wiednich instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwia-
nia. Kolejne istotne zmiany w rewolucji śmieciowej 
wprowadza Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frak-
cji odpadów (Dz. U. z 2017. Poz. 19). I tak od 1 lipca 
2017r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpa-
dów (WSSO) na terenie całego kraju. Ministerstwo 
Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin 
na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

• na wymianę pojemników we właściwych kolorach 
gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały 
to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022r. 

• oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemni-
ków w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia 
1 lipca 2017r.

• w terminach uzależnionych od czasu zakończenia 
umowy z firmami odbierającymi odpady, lecz nie 
dłużej niż do 30 czerwca 2021r.

Od tej pory odpady są dzielone na frakcje w po-
dziale na kolory:

• niebieski – papier

• zielony – szkło 

• żółty – metale i tworzywa sztuczne

• brązowy – odpady ulegające biodegradacji

Waldemar Paluch
Burmistrz Miasta Jarosławia

Drodzy Mieszkańcy!

Przygotowaliśmy kolejną edycję informatora na 
temat zbiórki odpadów i ich segregowania. Znajdą 
w nim Państwo wszystkie niezbędne informacje, m.in. 
na temat obowiązujących zasad czy aktualnej wysokości 
opłat w naszym mieście, a także najważniejsze zmiany 
w przepisach. Nie od dziś wiadomo, że ochrona 
środowiska to dla samorządu poważne wyzwanie. Stąd 
nasze akcje, np. „Czysty Jarosław”, gra edukacyjna 
z Misiem BU, kolorowe książeczki dla dzieci itp.

Wszystkim nam zależy, by Jarosław był czystym, 
przyjaznym do życia miejscem, nie tylko dla nas, ale 
również dla przyszłych pokoleń. Jestem pewien, że 
poradnik, który mają Państwo przed sobą, okaże się 
bogatym źródłem przydatnych informacji. Dbajmy 
o nasze osiedla, parki, place zabaw i inne miejsca, 
z których korzystamy, nie spalajmy odpadów 
w domowych piecach, nie twórzmy dzikich wysypisk.

 Starajmy się pamiętać na co dzień, że bycie „EKO” jest 
nie tylko na czasie, ale realnie się opłaca!         
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Gmina Miejska Jarosław w najbliższym możliwym 
do realizacji czasie, wyposaży wszystkie nieruchomo-
ści w odpowiednio oznakowane i przystosowane po-
jemniki/worki koloru brązowego służące do zbierania 
odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. Pojemniki/worki koloru 
brązowego służyć będą do zbierania: resztek jedzenia 
oraz odpadków warzywnych i owocowych, skoszonej 
trawy, liści, gałęzi drzew i krzewów, a także kwiatów, 
trocin czy też kory drzew.

• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach  
(j.t. Dz.U.2017.1289).

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  
(j.t. Dz.U.2016.1987 ze zm.).

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

• Uchwała Nr 260/XXIV/2016 Rady Miasta Jarosła-
wia z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty.

• Uchwała Nr 258/XXIV/2016 Rady Miasta Jarosła-
wia z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

• Uchwała Nr 257/XXIV/2016 Rady Miasta Jarosła-
wia z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie okre-
ślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi.

• Uchwała Nr 259/XXIV/2016 Rady Miasta Jarosła-
wia z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości położonych na terenie Gmi-
ny Miejskiej Jarosław.

PRZYJDŹ, ZADAJ PYTANIE
Wszelkie informacje na temat systemu gospodaro-

wania odpadami w Gminie Miejskiej Jarosław można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształ-
towania Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Ry-
nek 1, pok. 18 oraz pod nr tel. 16 624 87 33, 16 624 
87 92, 16 624 87 89, a także na stronie internetowej 
www.jaroslaw.pl w zakładce Nowy system gospoda-
rowania odpadami i www.pgkim.jaroslaw.pl.

Punkt składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jarosławia parter 
pok. nr 2 czynna: poniedziałek w godzinach 7.30–18.00, 
zaś od wtorku do piątku w godzinach 7.30–15.30 , nr 
tel. 16 624 87 89, e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl.

Przyjmowanie opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Kasie Urzędu Miasta lub na indywidu-
alny numer bankowy.

Podmiot odbierający odpady komunalne oraz su-
rowce wtórne: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej 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, nr tel. 16 624 47 44
2. ul. Racławicka 24 (PSZOK), nr 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.

Podstawy nowego systemu:
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SENS RECYKLINGU
Jednym z najlepszych sposobów gospodarowania odpada-

mi jest recykling polegający na ich ponownym wykorzystaniu. 
Z recyklingiem związana jest segregacja, która w dużej mierze 
dotyczy zużytych opakowań. Wyselekcjonowane odpady sta-
nowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu 
zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej po-
staci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz 
zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci. 
W Polsce około 70% śmieci kończy na wysypiskach. Nie wszyst-
kie muszą tam jednak trafiać. Nowy system gospodarowania 
odpadami ma za zadanie sprawić, aby znaczna część śmieci 
podlegała odzyskowi i powtórnemu wykorzystaniu. O recyklin-
gu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile 
naprawdę potrzebujesz. Weź na zakupy torbę wielorazowego 
użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opako-
wań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do 
recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowal-
nych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, 
z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu. Prawidło-
wa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. 
Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do po-
wtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje 

odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami 
i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci 
zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surow-
cami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie 
wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe używa-
ne przez nas produkty, jak choćby kubki, doniczki, meble czy 
ubrania. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpa-
dach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie 
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, 
odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony ro-
ślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD. Tych odpadów nie wolno 
wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjal-
nie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także 
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli 
tzw. PSZOK-u. Jeden z najpowszechniejszych mitów na temat 
segregacji śmieci to przekonanie, że posegregowane odpady 
trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc na-
sza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieni-
ło. Nowoczesne pojazdy odbierające posegregowane odpady 
mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do których trafiają 
poszczególne odpady. Inne rozwiązanie to odbieranie każdego 
typu odpadów przez inną śmieciarkę.

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
• odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, 

mogą być kierowane bezpośrednio do zakładów zajmu-
jących się recyklingiem,

• odpady segregowane nadające się do recyklingu są to-
warem, którego sprzedaż przynosi zyski,

• powstaną nowe miejsca pracy w zakładach unieszkodli-
wiających bądź przetwarzających odpady,

• odpowiednie rozdzielanie i składowanie odpadów 
sprawi, że śmieci przestaną trafiać do lasów,

• odpady mogą być źródłem energii,

• segregacja może przekładać się na mniejsze opłaty pobie-
rane od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

Zbieranie odpadów w sposób nieselektywny nie przynosi 
żadnych korzyści, ponieważ związane jest z: 

• dużymi kosztami finansowymi jak i nakładem pracy, aby 
odzyskać surowiec, który można poddać recyklingowi

• bardzo niską jakością zbieranych surowców przez wza-
jemne zanieczyszczanie jednych odpadów drugimi. 
W efekcie, zamiast cennego materiału do recyklingu, 
otrzymujemy odpad o niskiej wartości i przydatności 
do ponownego wykorzystania.

Jakie produkty powstają z surowców uzyskanych z recyklingu

• filtry do kawy
• opakowania do jajek
• klosze oświetleniowe 

i abażury
• izolacja samochodowa
• taśmy maskujące/ochra-

niające
• maseczki ochronne

• opakowania szklane
• kafelki i blaty kuchenne
• szkła optyczne
• materiały budowla-

ne w postaci włókien 
szklanych, materiałów 
porowatych, szkła pian-
kowego, a także mat 
i płyt izolacyjnych

• plastikowe butelki
• opakowania 
• folie
• włókna do produkcji 

ubrań (np. polar)  
i dywanów

• meble ogrodowe
• płyty izolacyjne
• słupki drogowe
• ogrodzenia
• zabawki
• długopisy
• ekrany przeciwhałasowe
• ramy okienne z PVC

• nawozy dla roślin 
ogrodowych, zarówno 
warzyw, drzew i krze-
wów owocowych, jak 
i dla roślin ozdobnych

• wykorzytywane są do 
rekultywacji terenów 
zdegradowanych, skła-
dowisk odpadów

• wykorzystywane jako 
nawóz na terenach ziele-
ni miejskiej (w ogrodach 
i parkach) oraz w pasach 
zieleni wzdłuż dróg

PAPIER SZKŁO PLASTIK
ODPADY
BIODEGRADOWALNE
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System gospodarowania odpadami w Jarosławiu

niebieski – z przeznaczeniem na odpady 
                                  z papieru

zielony – z przeznaczeniem na odpady 
                             ze szkła

żółty – z przeznaczeniem na odpady 
z  metali, tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe

Realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, Gmina Miejska Jarosław ob-
jęła zakresem systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi nie tylko właścicieli nieruchomości za-
mieszkanych, ale również właścicieli nieruchomości 
niezamieszkanych, na których powstają odpady ko-
munalne (np. budynki użyteczności publicznej, lokale 
handlowe, usługowe, produkcyjne, ogródki działko-
we itp.). W zamian za uiszczoną opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży 
wszystkie nieruchomości w odpowiednio oznakowa-
ne i przystosowane pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych zmieszanych. Natomiast dla 
potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
stosuje się worki foliowe (zabudowa jednorodzinna) 
lub pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (za-
budowa wielolokalowa) w kolorystyce:

Worki na odpady do selektywnej zbiórki dostarcza-
ne będą bezpłatnie przez przedsiębiorcę odbierają-
cego odpady komunalne, na zasadzie „worek za wo-
rek”. Dodatkową liczbę worków na odpady właściciel 
nieruchomości może bezpłatnie uzyskać w siedzibie 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 
Koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki/wor-
ki został już wkalkulowany w stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wyliczoną w zło-
żonej deklaracji. 

Nie ma żadnych dodatkowych kosztów z tytu-
łu dostarczenia pojemników/worków na nie-
ruchomość!

Każdy właściciel nieruchomości na terenie 
Gminy Miejskiej Jarosław zobowiązany jest:

• do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi,

• do uiszczania zadeklarowanej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na indywidualny 
numer 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 
utwardzonej równej nawierzchni, tak, aby jego 
opróżnianie odbywało się bez konieczności wejścia 
na ogrodzoną część nieruchomości.

• do wystawienia w dniu odbioru odpadów komu-
nalnych pojemnika z odpadami przed ogrodzenie 
nieruchomości, na chodnik, pobocze lub poprzez 
udostępnienie altanki śmietnikowej. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zostały przyjęte na najniższym możliwym 
poziomie pozwalającym założyć, że przychody z ich 
tytułu pokryją wydatki Gminy Miejskiej Jarosław na 
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi.  Opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkanych naliczana jest miesięcznie, zależnie 
od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych 
wynosi: 15 zł miesięcznie/osoba przy selektywnym 
gromadzeniu odpadów oraz 25 zł miesięcznie/oso-
ba przy nieselektywnym gromadzeniu odpadów. Dla 
nieruchomości niezamieszkanych, na których po-
wstają odpady, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi naliczana jest w zależności od liczby 
i pojemności zadeklarowanych pojemników. Wskaź-
niki, którymi należy się kierować przy ustalaniu mi-
nimalnej wielkości pojemnika na odpady zmieszane, 
regulują zapisy Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Jarosławia.

Jednocześnie wprowadzone zostały zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszka-
nych, w części dotyczącej gospodarstw domowych 
obejmujących rodziny wielodzietne. Zwolnienie 
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przysługuje, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej 
ujęci zostali w złożonej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 
50% miesięcznych opłat przypadających na każdego 
członka rodziny wielodzietnej.     

Inne rozwiązanie dotyczy domków letniskowych 
oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. ogródki dział-
kowe). W związku z okolicznością, iż nieruchomości 
te mogą być wykorzystywane tylko przez część roku, 
została ustalona ryczałtowa stawka opłaty za rok od 
takiej nieruchomości. Stawka ryczałtowa opłaty zo-
stała ustalona w wysokości 50 zł za rok, gdy odpady 
będą zbierane w sposób selektywny oraz 90 zł za rok, 
gdy odpady nie są 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 
niezamieszkanych, na których powstają odpady – 
właściciele nieruchomości, przez których, rozumie 
się również współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych, jednostki organizacyjne i osoby posiada-
jące nieruchomości 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 niezamieszkane). Natomiast 
w przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nie-
ruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasad-
nionych wątpliwości co do danych zawartych w de-
klaracji, zostanie określona wysokość opłaty w dro-
dze decyzji.

 

Aby każdy mieszkaniec wiedział kiedy nastą-
pi opróżnienie pojemnika na odpady, terminy 

odbioru poszczególnych rodzajów odpadów ko-
munalnych zostały ujęte w harmonogramie odbio-
ru odpadów 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 po-
chodzących z selektywnej zbiórki – papieru, szkła, 
tworzyw 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 okre-
sie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, 
w terminie 3 dni roboczych, po zgłoszeniu telefonicz-
nym u przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki - zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpa-
dy wielkogabarytowe, zużyte opony, odbierane będą 
od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, nie rza-
dziej 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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Pojemnik/worek żółty

Zasady selektywnej zbiórki odpadów w Jarosławiu 
Sposób segregowania odpadów na terenie Gminy Miejskiej Jarosław 

Należy wrzucać
 9 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 9 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach  
akcji dobroczynnych
 9 plastikowe opakowania po produktach spożywczych 
(po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach, mro-
żonkach itp.)
 9 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mle-
ku i sokach)
 9 opakowania po środkach czystości (np. proszkach 
i płynach do prania), kosmetykach (np. szamponach, 
środkach do pielęgnacji ciała) itp.
 9 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 9 plastikowe opakowania po owocach, ciastkach,  
słodyczach i innych produktach 
 9 aluminiowe puszki po napojach i sokach
 9 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)
 9 folię aluminiową
 9 drobny złom żelazny i metale kolorowe (nożyczki, 
pilniki kosmetyczne itp.)
 9metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych 
pojemników
 9 plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra
 9 zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykona-
ne z trwale połączonych kilku surowców

PAMIĘTAJ! 
Przed wrzuceniem OPRÓŻNIJ i ZGNIEĆ opakowania 

– zaoszczędzisz miejsce w pojemniku na odpady. 
WAŻNE
Czas rozkładu odpadu z tworzywa sztucznego lub 

metalu trwa do 1000 lat! Z surowców można wyprodu-
kować nowe rzeczy nie zużywając zasobów naturalnych 
i nie emitując do atmosfery gazów. Podaruj odpadowi 
drugie życie!

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Nie należy wrzucać
 8butelek i pojemników z zawartością
 8pieluch jednorazowych
 8strzykawki, wenflony
 8opakowań po lekach i zużytych artykułów medycz-
nych
 8opakowań po olejach silnikowych, smarach
 8części samochodowych
 8zużytych baterii i akumulatorów
 8puszek i pojemników po farbach, lakierach, klejach 
i substancjach żrących
 8zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
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Pojemnik/worek zielony

PAMIĘTAJ! Mycie szkła nie jest konieczne. Istot-
ne 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.

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 metalami i tworzywami

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

WAŻNE
Butelka szklana NIE ROZŁOŻY SIĘ NIGDY!
Porzucona w lesie może wywołać pożar.
Nie wrzucaj szkła do innych odpadów. Potłuczone butel-
ki w odpadach zmieszanych utrudniają pracę w instala-
cjach odzyskujących surowce wtórne i nie pozwalają na 
uzyskanie wysokiej jakości kompostu. Szkło może być 
wielokrotnie przetwarzane w hutach. Również opako-
wania szklane mogą mieć drugie życie - nie rozbijaj tej 
możliwości.
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Pojemnik/worek niebieski
PAPIER

Należy wrzucać
 9 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 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

WAŻNE
Papier nie może być mokry lub zatłuszczony. Tylko 

czysty papier nadaje się do dalszego przetworzenia.
Nie zaśmiecaj środowiska - mały bilet autobusowy po-
trzebuje 3 miesięcy, żeby się rozłożyć. Pomyśl, ile czasu 
potrzebuje gazeta!
Oszczędzaj środowisko i jego zasoby naturalne - drzewa, 
które dają tlen, którym oddychasz Ty i Twoja rodzina!

Nie należy wrzucać
 8ręczników papierowych i zużytych chusteczek 
higienicznych
 8papieru lakierowanego i powleczonego folią  
(np. z folderów reklamowych)
 8papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego  
(np. po maśle, margarynie, twarogu)
 8kartonów po mleku i napojach
 8papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych
 8tapet
 8pampersów i podpasek
 8zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru 
i naczyń jednorazowych
 8ubrań
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Pojemnik na ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, 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. higieniczne, wata, 
waciki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, 
chusteczki, pampersy 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, umywalek 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. opakowania po 
farbach, olejach, rozpuszczalnikach, pestycydach, 
herbicydach, świetlówki, baterie, opakowania po 
środkach ochrony roślin itp.
 8 leków i zużytych artykułów medycznych
 8 gorącego popiołu, żużlu powstałego po spalaniu 
koksu
 8 odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 8mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 8 substancji żrących
 8 odpadów zielonych
 8 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

NIE WRZUCAJMY do pojemników w sposób bezmyślny innych odpadów niż takie, na jakie przeznaczone są pojem-
niki. W ten sposób nie tylko oszukujemy samych siebie, ale również ponosimy koszty na ponowne segregowanie już 
przez nas „posegregowanych” odpadów.

Odpady komunalne posegregowane NIEZGODNIE z przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Jarosław będą traktowane jako odpady zmieszane, czego konse-
kwencją będzie naliczenie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami – tak jak za odpady niesegregowane.

Firma odbierająca odpady komunalne prowadzi czynności kontrolne w tym zakresie, które odbywają się bez uprzednie-
go powiadomienia. Kontroli podlegają zarówno pojemniki na odpady zmieszane, jak i worki/pojemniki przeznaczone do 
selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku stwierdzenia w pojemniku na odpady zmieszane obecności surowców wtór-
nych, pojemnik ten zostanie oznakowany naklejką „NIEDOSTATECZNA SEGREGACJA”. Natomiast, w przypadku stwierdze-
nia w worku/pojemniku służącym do selektywnej zbiórki odpadów występowania odpadów zmieszanych lub niewłaściwej 
dla danego worka/pojemnika frakcji segregowanych odpadów, worek/pojemnik ten zostanie oznakowany naklejką „ZŁA 
SEGREGACJA” oraz potraktowany jako odpady zmieszane. Wówczas, worek/pojemnik w ten sposób oznakowany odebra-
ny zostanie w najbliższym dniu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. W obu powyższych sytuacjach właścicielowi 
nieruchomości może zostać naliczona opłata w wysokości jak za odpady niesegregowane.
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W ramach wniesionej opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych, każdy mieszkaniec Miasta Jarosławia 
może z terenu nieruchomości zamieszkanej 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 opakowaniowe wielomateriałowe,
• odpady zielone,
• zużyte opony, 
• odpady ulegające biodegradacji,
• odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe  

(w ilości nie większej niż 0,5 m3 od gospodarstwa  
domowego 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, ze 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, Rynek 11,
• NOVA – ul. 3 Maja 65,
• Medex – ul. Pruchnicka 6a, ul. Grodzka 3

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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PALENIE ODPADÓW – JEST TO CZYNNOŚĆ ZABRONIONA!

www.jaroslaw.pl

Niestety spotykamy mieszkańców Jarosławia, którzy 
w okresie grzewczym oraz przy okazji porządków na 
posesji praktykują niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska naturalnego proceder palenia odpa-
dów. Pali się je zarówno w piecach domowych, komin-
kach jak i na otwartej przestrzeni posesji. Proces ten 
odbywa się w niskich temperaturach (200 – 500 oC), 
z czym wiąże się zwiększona emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery i gleby. W procesie tak przeprowadzonego 
spalania śmieci powstają toksyczne opary. Najgroźniej-
sze z nich to dioksyny, furany, tlenki węgla, tlenki azo-
tu, dwutlenki siarki, metale ciężkie (rtęć, kobalt, ołów, 
nikiel, selen, kadm), chlorowodory, cyjanowodory, ste-
ryny, pył i inne związki.  Są one szczególnie groźne dla 
układu oddechowego człowieka, powodują również 
zwiększoną liczbę zachorowań na nowotwory, alergie 
i choroby oczu. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, 
że co roku na choroby wywołane złym stanem powie-
trza umiera 28 tys. Polaków i jest to 10% wszystkich 
zgonów mieszkańców Unii. Dla setek tysięcy zanie-
czyszczone powietrze jest powodem złego samopo-
czucia, chorób i zmniejszonej odporności organizmu.

Powodem, dla którego palimy śmieci jest najczęściej 
bezmyślność, źle pojęta tradycja oraz pozorna oszczęd-
ność. Kilkadziesiąt lat temu nie było tak powszechne-
go stosowania tworzyw sztucznych (np. plastik, guma, 
folia) przesyconych chemią i bardzo wolno rozkłada-
jących się. Również odpady z drewna nie zawierały 
zanieczyszczeń impregnatami oraz szkodliwymi po-
włokami i farbami. Najwyższy więc czas na zweryfiko-
wanie naszego podejścia do tej wielowiekowej tradycji, 
zwłaszcza, że stawką jest nasze zdrowie i życie. Obec-
nie nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia do 
tego, by palić śmieci w domu. Przecież i tak opłaty 
za odbiór odpadów naliczane są od liczby osób w da-
nym gospodarstwie domowych, a nie od ilości „pro-
dukowanych” odpadów. 

Pamiętać należy także o prawnych regulacjach do-
tyczących zakazu palenia odpadów. Przepisy bowiem 
zdecydowanie zabraniają stosowania tego procederu. 
Z ustawy o odpadach jasno wynika, że palenie śmieci 
możliwe jest tylko w spalarniach odpadów.  Zgodnie 
z art. 191 ww. ustawy, każdy kto termicznie przekształ-
ca odpady poza spalarnią lub współspalarnią odpadów, 
podlega karze aresztu albo grzywny, która maksymalnie 
może wynieść nawet 5 000 zł.  Natomiast jeżeli w wy-
niku spalania odpadów występuje zagrożenie życia lub 
zdrowia, albo pogorszenie stanu powietrza sprawca 

odpowiada za przestępstwo określone w art. 183 ko-
deksu karnego. Karą jest kara pozbawiania wolności od 
3 miesięcy do lat 5. Art. 379 ustawy Prawo ochrony 
środowiska pozwala jednostkom gminnym na prze-
prowadzenie kontroli w opisanym wyżej zakresie. Jej 
utrudnianie i uniemożliwianie stanowi przestępstwo 
opisane w art. 225 § 1 kodeksu karnego. Z uwagi na 
konieczność dokonania wyspecjalizowanych badań or-
gan kontrolujący ma możliwość korzystania z pomocy 
ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska.

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 pożądanym 
motywem prowadzącym do zmiany naszego podejścia 
odnośnie spalania śmieci powinna być społeczna odpo-
wiedzialność, poparta wnikliwą wiedzą w tym zakresie. 
Dlatego też, szczególnego charakteru nabierają akcje 
proekologiczne w tym aspekcie. Jedna z nich, „Kochasz 
dzieci – nie pal śmieci” była przykładem modelowe-
go i aktywnego włączenia się Jarosławia w ostatnich 
latach, w ogólnopolską akcję prowadzoną przez Fun-
dację Ekologiczną Arka. Tego typu działania nie były 
jednorazowym aktem, lecz trwałym elementem naszej 
aktywności na rzecz środowiska. Profilaktyka, eduka-
cja młodego i uświadamianie starszego pokolenia, to 
przykłady kierunków działań, które będziemy prowa-
dzić, aby przyniosły wymierne efekty.

W przypadku, gdy sąsiad pali odpady w domowym 
piecu lub na wolnym powietrzu należy bezzwłocznie 
zawiadomić Straż Miejską – telefon 986.

Z nieefektywnym spalaniem paliw w starych i często 
źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych łączy 
się niebezpieczne zjawisko jakim jest niska emisja. Ni-
ska emisja to emisja zanieczyszczeń wprowadzanych 
do powietrza poprzez emitory znajdujące się na wy-
sokości do 40 m. Głównymi źródłami niskiej emisji są 
lokalne kotłownie (opalane paliwami stałymi i olejem 
opałowym), indywidualne paleniska domowe (opa-
lane  zwłaszcza węglem i biomasą), a także transport. 
Nisko usytuowane źródła emisji powodują wysokie 
stężenia zanieczyszczeń takich jak pyły zawieszone 
PM10 i PM2,5, czy rakotwórczy benzo(a)piren, które 
negatywnie oddziaływają na jakość życia i zdrowie lu-
dzi, a także środowisko. 


