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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW

JAK SKUTECZNIE WDRAŻAĆ JSSO?

Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny mogą być kierowane 
bezpośrednio do recyklerów

podstawą skuteczności Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów jest stworzenie 
jasnych ram prawnych w formie aktu prawa miejscowego (regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy), który precyzyjnie informuje wszystkich 
mieszkańców o zasadach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

bardzo ważnym elementem systemu jest powszechnie prowadzona 
edukacja w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych

czynnikiem motywującym jest rzetelne ustalenie stawki 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów

Surowce wtórne posiadają rynkową wartość uzależnioną od uzyskanego 
stopnia czystości

Skuteczna segregacja odpadów komunalnych chroni środowisko

Im większa ilość pozyskanych surowców wtórnych, tym w gminie powstaje mniejsza ilość 
strumienia odpadów zmieszanych, co gwarantuje niższe koszty gminy w procesie ich 
zagospodarowania w instalacjach komunalnych.

Ich sprzedaż przynosi wymierną korzyść gminom, gdyż przekłada się na mniejsze opłaty 
pobierane od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Mieszkańcy widząc ekologiczną i ekonomiczną korzyść, mobilizują się do skuteczniejszego 
segregowania odpadów.

Wysegregowane frakcje odpadów, uzyskane w drodze selektywnej zbiórki, stanowią 
cenne źródło surowców, które zostaną poddane recyklingowi.
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JAK OBNIŻYĆ KOSZTY FUNCJONOWANIA SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE?

przekazać odpady komunalne do dowolnie wybranej instalacji komunalnej

zmienić sposób rozliczania się z przedsiębiorcą odbierającym odpady (odejść od ryczałtu)

odsprzedać pozyskane surowce wtórne recyklerom

nawiązać współpracę z organizacjami odzysku w celu sprzedaży DPR

związek międzygminny

zastosować tryb „in-house” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

zastosować różne metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

skorzystać ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na działania dot. gospodarki odpadami

PAPIER
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

opakowania z papieru i tektury

odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych

gazety, czasopisma i ulotki

chusteczek, pieluch, podpasek

zeszyty

kartonów po mleku i napojach

papier biurowy

zanieczyszczonego papieru

kartony, torby papierowe

papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

PAPIER
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SZKŁO

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

butelki po napojach i żywności

ceramiki, doniczek, porcelany

słoiki bez metalowych nakrętek

szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego

szklane opakowania po kosmetykach

zniczy z zawartością wosku

żarówek, świetlówek i reflektorów

szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach METALE
I TWORZYWA

SZTUCZNE

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

butelki z tworzyw sztucznych

zużytych baterii i akumulatorów

opakowań po farbach, lakierach i olejach

plastikowych zabawek

części samochodowych

użytego sprzętu elektronicznego i AGD

artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego i gumy

opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe

kartony po mleku i sokach (TETRAPAK)

puszki

folię aluminiową

opakowania po środkach czystości, kosmetykach
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BIO

BIOODPADY

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

resztki warzyw i owoców

ziemi i kamieni

gałęzie drzew i krzewów

popiołu z węgla kamiennego

skoszoną trawę, liście, kwiaty

trociny i korę drzew

impregnowanego drewna

mięsa

odchodów zwierzęcych

zużytych olejów jadalnych

ZMIESZANE

ODPADY ZMIESZANE

wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych 
pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym lub 
zbieranym według innych zasad (jak np. przetermino-
wane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i 
AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
zużyte opony).

WRZUCAMY:
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PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

JAKIE PRODUKTY POWSTAJĄ Z SUROWCÓW 

UZYSKANYCH Z RECYKLINGU

zużyte baterie i akumulatory
zabawki

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
długopisy

płyty izolacyjne

meble i inne odpady wielkogabarytowe
ekrany przeciwhałasowe

słupki drogowe

zużyte opony
ramy okienne z PVC

ogrodzenia

odpady budowlane i rozbiórkowe
opakowania z tworzyw sztucznych

drewno i surowce lakierowane

farby i chemikalia
folie

włókna do produkcji osnowy do dywanów

żarówki i świetlówki
włókna do produkcji ubrań, np. polar

wkłady do filtrów samochodowych i przemysłowychPrzeterminowane leki oddajemy do apteki posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik

ODDAJEMY:
PLASTIK:
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JAKIE PRODUKTY POWSTAJĄ Z SUROWCÓW 
UZYSKANYCH Z RECYKLINGU

filtry do kawy
opakowania szklane

opakowania do jajek
kafelki i blaty kuchenne

produkty higieny osobistej (ręczniki papierowe, 
papier toaletowy)

klosze oświetleniowe i abażury
szkła optyczne

taśmy maskujące/ochraniające
materiały budowlane w postaci włókien szklanych, materiałów porowatych, 
szkła piankowego, a także mat i płyt izolacyjnych

maseczki ochronne

folie

papier gazetowy (drukarski)

PAPIER:
SZKŁO:

nawóz dla roślin

kompost

BIOODPADY:
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