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Rok 2015
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             Odpady zmieszane
             Odpady  segregowane  (szkło,  papier,  
tworzywa  sztuczne
             i  metale)
             Pozostałe odpady (  t.j. odpady  kuchenne 
ulegające biodegradacji,
             odpady wielkogabarytowe,  popiół ,  
odpady zebrane w PSZOK) 
             

Rok 2020

Mieszkańcy naszej 
gminy coraz gorzej 
segregują.

Wynika tak z danych z 
poprzednich lat.  Na wykresach 
przedstawiliśmy udział 
procentowy odpadów 
zmieszanych i udział 
procentowy odpadów 
segregowanych w puli 
wszystkich odpadów 
wyprodukowanych w naszej 
gminie w latach 2015 i 2020. 
Różnica zauważalna jest od razu. 
Ponad dwuipółkrotnie 
zwiększyła  się ilość odpadów 
zmieszanych (kolor czarny na 
wykresie), a trzeba pamiętać, że 
w 2015 w odpadach 
zmieszanych oddawaliśmy 
również odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji. 
Dlatego też należy przyjąć 
trzykrotny wzrost odpadów 
niesegregowanych między 
rokiem 2015, a rokiem 2020.      

Niekorzystną dla mieszkańców 
informację przedstawia żółty 
kolor na wykresie. Zauważa się 
wyraźny spadek  odebranych 
odpadów segregowanych takich 
jak: szkło, papier, tworzywa 
sztuczne i metale. W roku 2015 
było ich 6 219 ton, natomiast w 
roku 2020  tylko 2 843 tony i to 
przy wzroście w 2020 roku 
łącznej masy z 
12 156 ton do 14  375 ton. 

Kolorem fioletowym 
przedstawiliśmy wszystkie 
pozostałe odpady zebrane w 
naszej gminie t.j. odpady 
kuchenne ulegające 

34% 46%

20%



Spada ilość
 popiołu

Ilość odpadów  
wielkogabarytowych 

wzrosła ponad 
czterokrotnie. W 2015 

było to 189 ton. 
Natomiast w roku 2020 
to już ponad 810 ton.

Pocieszające jest to, że 
spada ilość 

wytworzonego przez 
mieszkańców popiołu. 
W 2015 było go 3 176 

ton. W 2020 natomiast 
trochę ponad 2 101 ton. 

Znaczyć to może, że 
zaczynamy dbać o 
powietrze w naszej 

okolicy.



Czy możemy coś zmienić?

Segregacja odpadów słabo 
nam wychodzi ! 
Przedstawiają to wykresy 
znajdujące się w ulotce. 
Naszym zadaniem jest to 
zmienić, jeżeli zależy nam na 
niskich opłatach oraz na 
dobru środowiska 
naturalnego. Najdroższym 
odpadem jest odpad 
niesegregowany zmieszany. 
Ma on również najbardziej 
negatywny wpływ na naszą 
planetę, ponieważ nie jest 
przetwarzany. Trafia na 
składowiska odpadów.  
Powinniśmy spróbować 
każdego dnia działać w 
bardziej ekologiczny sposób i 
zmniejszyć do minimum ilość 
tych odpadów, jednocześnie 
zwiększając ilość odpadów 
segregowanych.  Nie musimy 
z niczego rezygnować, jeżeli 
chcemy być ekologiczni. 

Zacznijmy segregować 
odpady. Każdy surowiec 
jest bardzo cenny dla 
gospodarki, a także dla 
środowiska. Plastik na 
przykład  jest lżejszy od 
szkła. Transportując taką 
samą ilość produktu 
zapakowanego w szkło 
trzeba spalić    dużo   
więcej    energii,        niż 
przy transporcie produktu 
zapakowanego w plastik. Z 
tej perspektywy plastik ma 
mniejszy wpływ na 
środowisko. Szkło jest 
natomiast trwalsze od 
papieru. Z kolei papier jest 
biodegradowalny. Każdy z 
tych surowców ma wady i 
zalety. Jeżeli będziemy 
poprawnie segregować 
odpady, w sposób realny 
zmniejszymy degradację 
środowiska naturalnego.



1. Ponowne wykorzystanie przedmiotów

Jest to jedna z podstawowych zasad. Rozważmy, czy rzeczy, 
które chcemy wyrzucić, nie da się wykorzystać ponownie. 
Być może słoik po kawie może być fajnym przybornikiem. 
Być może stary fotel po wymianie tapicerki może być bardzo 
modnym meblem. Zastanówmy się nad każdą rzeczą. 
Zabawki, którymi nie bawią się już nasze dzieci, mogą 
posłużyć jeszcze długo np. dzieciom naszej koleżanki. A 
ubrania? Może też moglibyśmy się nimi jeszcze podzielić. 
Zastanówmy się, ile czasu ze swojego cennego życia 
poświęciliśmy, aby mieć daną rzecz. Czy wówczas równie 
łatwo będzie te wszystkie, często pełnowartościowe 
przedmioty wyrzucać? Jeżeli nie chcemy ich oddawać, 
możemy je przecież sprzedać.
2. Kłopotliwy odpad niesegregowany zmieszany, czyli 
nie 
    wszystko nadaje się do recyklingu

Musimy sobie uświadomić, że czarny pojemnik to nie 
miejsce na wszystko to, czego nie chce się nam 
posegregować. Segregować powinniśmy zawsze, a do 
czarnego pojemnika wrzucamy odpady resztkowe oraz 
odpady, których nie da się poddać recyklingowi, ani 
odzyskać z nich energii cieplnej. Odpady z czarnego 
pojemnika to odpady, które co do zasady są wyrzucane na 
składowisko odpadów i tam zakopywane w ziemi. Z tego 
powodu są to odpady najdroższe. Jeżeli muszą zostać 
poddane dodatkowej segregacji, koszt ich 
zagospodarowania wzrasta jeszcze bardziej. Pomyślmy o 
tym: wrzucając do czarnego pojemnika wszystko co 
popadnie! Nie jesteśmy ekologiczni i w dodatku z roku na 
rok płacimy za odpady coraz więcej.

Zróbmy to w kilku 
krokach:



3. Śmieć to nie śmieć - być może to cenny 
surowiec

Nie myślimy o śmieciach na co dzień. Nie zastanawiamy się 
nad nimi, bo w sumie po co? Chcemy pozbyć się ich jakich 
najszybciej, wyrzucić do pojemnika i niech ktoś to zabierze. 
Jeżeli jednak chcemy zadbać o środowisko, musimy zacząć 
traktować odpady jak cenne 
surowce.                                                   

Papier to drzewa
Szanujemy drzewa, nie ścinamy ich bez potrzeby, 
pielęgnujemy. Dzięki drzewom oddychamy. Ciekawostką jest 
fakt, iż  włókna celulozowe można przetwarzać aż siedem 
razy, a trzy, cztery razy, jeżeli chcemy zachować 
porównywalną jakość papieru.  Wtórny przerób papieru 
zużywa również mniej wody i energii niż wytworzenie 
papieru ze świeżo ściętego drzewa.  Chcesz być ekologiczny 
zadbaj o papier. Nie zabrudzaj go, nie zatłuszczaj, staraj się 
by nie zawilgotniał – wówczas nadaje on się do 
przetworzenia.

 Plastik to ropa naftowa
Prawdopodobnie nigdy nie widzieliśmy nikogo, kto tankując 
paliwo na stacji benzynowej, wylał połowę baku na ziemię. 
Taka sytuacja byłaby absurdalna, bo paliwo to przecież 
cenny surowiec. O plastiku jednak nie myślimy w ten 
sposób, a przecież do jego wytworzenia wydobywa się ropę 
naftową. Prawda jest taka, że plastik już powstały można 
przetwarzać niemalże w nieskończoność. Gdybyśmy zadbali 
o plastik i wrzucali go do odpowiedniego pojemnika 
moglibyśmy zmniejszyć światowe wydobycie ropy naftowej 
przeznaczone na ten cel.  Gdyby był odpowiednio 
segregowany, a nie wyrzucany wszędzie, nie zaśmiecałby 
naszej okolicy, a w morzach i oceanach  nie tworzyłyby się 
„plastikowe wyspy”. Wszystko jest jednak w naszych rękach.



Szkło to coraz cenniejszy piasek

Mało kto wie, że światowe zasoby piasku niezbędnego do 
produkcji szkła, tak jak inne zasoby naturalne ziemi, kurczą 
się w zastraszającym tempie. Są kraje, które muszą 
importować ten surowiec. Jednym z nich jest Wietnam. Ich 
rodzime złoża już się wyczerpały. Rozwija się handel 
piaskiem, a nawet powstają piaskowe zorganizowane grupy 
przestępcze w wielu częściach naszego globu. Piasek to 
cenny surowiec, natomiast o szkło, które jest z niego 
produkowane, nie dbamy. Do zielonego worka wrzucamy 
wszystko, co się tłucze. Porcelana, porcelit, ceramika czy 
kryształy to przecież nie to samo, co szkło, z którego 
wytwarzane są opakowania np. w przemyśle spożywczym. 
Jeden talerz potrafi w hucie zanieczyścić całą partię butelek. 
Taka partia nie nadaje się do wykorzystania. Jest 
zmarnowana. 

A szkło przecież można by 
było przetwarzać 
niemalże w 
n i e s k o ń c z o n o ś ć ,  
zmniejszając  światowe 
wydobycie piasku, 
przeznaczonego na ten 
cel. Naszym obowiązkiem 
jest zadbać o szkło, 
ponieważ nadmierne 
eksploatowanie zasobów 
piasku  ma niestety 
negatywny wpływ na 
środowisko naturalne. 
Zmieniają się przybrzeżne 
i rzeczne ekosystemy, a co 
za tym idzie, zagrożone są 
niektóre gatunki 
ekosystemów wodnych.Zadbajmy wspólnie o cenne surowce 

jakimi są papier, plastik i szkło

Butelka wyprodukowana ze 
szkła zanieczyszczonego 

ceramiką



METALE, 
TWORZYWA 
SZTUCZNE, 

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOW

E

TU WRZUCAJ

SZKŁO

TU WRZUCAJ
-   puste butelki, słoiki szklane po napojach i 
żywności
    (bez kapski, korków i nakrętek)
-   puste szklane opakowania po 
kosmetykach i środkach
     pielęgnacyjnych (z wyjątkiem opakowań 
wykonanych z 
     trwale ze sobą połączonych kilku 
surowców )

-   puste i zgniecione plastikowe butelki 
bez nakrętek
-   nakrętki plastikowe, metalowe kapsle i 
zakrętki    
-   folie i torebki z tworzyw sztucznych
-   papier lakierowany i powleczony folią
-   segregatory
-   długopisy
-   plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych
-   pojemniki po środkach czystości i 
kosmetykach
-   opakowania po sokach, mleku i inne      
     opakowania  wielomateriałowe 
-   plastikowe opakowania po margarynie 
i maśle,     
     opakowania po olejach jadalnych i 
chemii   
     gospodarczej
-   puszki po napojach, sokach, i 
konserwach
-   drobne części metalu np. garnki, 
patelnie itp.
-   plastikowe zabawki bez baterii i 
elektroniki
-   kasety magnetofonowe, VHS, płyty 
winylowe, CD 
-   styropian opakowaniowy ( ze sprzętu 
AGD i RTV,
    mebli itp.)
-  puste opakowania po areozolach

TU NIE WRZUCAJ

TU NIE WRZUCAJ

-   butelek i pojemników z zawartością
-   opakowań po lekach i zużytych 
artykułów 
     medycznych
-   opakowań po olejach silnikowych
-   części samochodowych
-    zużytych baterii i akumulatorów
-    puszek i pojemników po farbach i 
lakierach
-    zużytego sprzętu elektronicznego i 
AGD

-   potłuczonego szkła, wyrobów 
ceramicznych, doniczek
     porcelany, fajansu, kryształów
-   szkła okularowego
-   szkła żaroodpornego
-   zniczy z zawartością wosku
-   żarówek, świetlówek i reflektorów
-   opakowań po lekach, rozpuszczalnikach 
i olejach 
    silnikowych
-   luster
-   szyb okiennych i zbrojonych
-   monitorów i lamp telewizyjnych
-   termometrów i strzykawek
-   opakowań po chemii
-   opakowań wykonanych z trwale ze sobą 
połączonych  
     surowców



PAPIER ODPADY "BIO"

TU WRZUCAJ TU WRZUCAJ
-     resztki kuchenne tj. resztki żywności (bez 
produktów 
      mięsnych)
-     obierki i skórki z owoców i warzyw, 
przeterminowane 
      owoce i warzywa
-     skorupki z jaj i orzechów
-     niewykorzystane wyroby piekarskie ( np. 
suchy chleb)
-     fusy z kawy i herbaty
-     papier zanieczyszczony produktami 
spożywczymi, 
      papierowe filtry z kawą oraz zużyte 
papierowe ręczniki

--     gałęzi z drzew i krzewów, trocin i kory 
drzew
-     skoszonej trawy, liści, kwiatów, spadów 
owocowych
-     kości zwierząt
-     oleju jadalnego
-     odchodów zwierząt, zużytych podłoży po 
zwierzętach 
       domowych itp.
-     popiołu z węgla kamiennego
-     leków
-     drewna, płyt wiórowych i pilśniowych 
typu MDF
-     ziemi i kamieni

-     gazety, czasopisma, książki, zeszyty, 
katalogi, prospekty
-     papier szkolny i biurowy, zadrukowane 
kartki, papeterię
-     papier opakowaniowy
-     torby i worki papierowe
-     opakowania z papieru, karton, tekturę 
(także falistą)   TU NIE WRZUCAJ

TU NIE WRZUCAJ

-     zużytych ręczników papierowych oraz 
zużytych       
      chusteczek higienicznych
-     papieru lakierowanego i powleczonego 
folią
-     papieru zatłuszczonego lub 
zabrudzonego
-     kartonów po mleku i napojach oraz 
pozostałych
      opakowań wielomateriałowych
-     papierowych worków po nawozach, 
cemencie i
      innych materiałach budowlanych
-     tapet
-     pieluch jednorazowych i innych 
materiałów 
      higienicznych
-     zatłuszczonych, jednorazowych 
opakowań z papieru
      i naczyń jednorazowych
-     ubrań
-     drewna



ODPADY NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Są to odpady, które powstają w naszych domach, ale ze wzglądów na swoje wymiary nie 
mieszczą się w standardowych pojemnikach.
Są to m.in. elementy wyposażenia mieszkań takie jak:
-     meble, sofy, kanapy, dywany, wykładziny, szafki, stoły,  krzesła itp.

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE NALEŻĄ:

-    wszelkiego rodzaju części budowlane takie jak panele, płyty gipsowo - kartonowe, belki, 
płoty, okna i ramy okienne, płytki
-    wszelkiego rodzaju części sanitarne takie jak: wanny, umywalki, muszle toaletowe i 
spłuczki, grzejniki, rury, rynny
-    odpady takie jak  części samochodowe, zużyte opony, motorowery, kosiarki, odpady 
ogrodowe, worki na śmieci lub    
      kartony z odpadami domowymi
-    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

POPIÓŁ

TU WRZUCAJ TU WRZUCAJ
-     popiół i żużel ze 
spalania węgla 
       i drewna powstający 
w 
       gospodarstwach 
domowych 
       (kotłownia, kominek)TU NIE WRZUCAJ
-     gorącego popiołu
-     gruzu betonowego, 
ceglanego,  
       kamiennego itp.
-      żadnych innych 
odpadów  

-     odpady pochodzenia 
mięsnego, kości
-     odpady higieniczne 
(podpaski, pieluchy
       jednorazowe, waciki, 
bandaże, plastry
       wata, chusteczki higieniczne 
itp.)
-     gąbki kąpielowe, myjki
-     zużyte worki do odkurzaczy
-     fajans, kryształ, szkło 
żaroodporne, 
      szkło okularowe, potłuczone 
naczynia, 
      szkło stołowe ( np. szklanki), 
porcelanę i
      wyroby ceramiczne, 
-    znicze z zawartością wosku
-    lustra

-     papier zabrudzony olejem 
lub
      smarem
-     piasek i trociny oraz inne 
      pozostałości po zwierzętach  
domowych
-     tekstylia, tkaniny, obuwie
-     tworzywa piankowe z 
żywności
-     ołówki, flamastry
-     papier woskowy, faksowy, 
      termiczny (np. paragony)
- kalka techniczna i maszynowa

TU NIE WRZUCAJ
-     odpadów  biodegradowalnych
-     zużytego  sprzętu  elektronicznego  i  AGD
-     zużytych  baterii  i akumulatorów
-     mebli  i  innych odpadów  
wielkogabarytowych
-     odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych
-     zużytych opony
-     przeterminowanych leków  i  chemikaliów
-     żarówek energooszczędnych  i  świetlówek
-     opakowań  po  lekach,  rozpuszczalnikach,  
olejach  silnikowych
-     monitorów  i  kineskopów
-     termometrów  i  strzykawek
-     odpadów  niebezpiecznych
-



Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W naszej Gminie  znajduje się 
PSZOK, który  zlokalizowany jest na 
ul. Prusa 33 w Czechowicach-
Dziedzicach.  

W PSZOK odbierane są odpady tylko i 
wyłącznie od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w Urzędzie 
Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Nieodpłatnie w PSZOK mieszkańcy naszej 
Gminy mogą oddać posegregowane w 
następujący sposób odpady:
-     szkło opakowaniowe
-     tworzywa sztuczne
-     opakowania wielomateriałowe
-     papier
-     odpady zielone
-     meble i inne odpady wielkogabarytowe
-     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
-     odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące  
       odpady komunalne - do 2 ton rocznie z 
       nieruchomości
-     przeterminowane leki i chemikalia
-     odpady niebezpieczne
-     zużyte baterie i akumulatory
-     zużyte opony z pojazdów o 
dopuszczalnej masie
      całkowitej do 3,5 Mg ( maksymalnie 8 
      rocznie z nieruchomości)
-    popiół

Odpady budowlane przyjmowane są tylko 
z prac prowadzonych samodzielnie i nie 
objętych obowiązkiem posiadania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia prac do Starostwa 
Powiatowego

W PSZOK nie są 
przyjmowane odpady 
pochodzące z działalności 
gospodarczej.

PAMIĘTAJ

Zgodzie z Ustawą o Odpadach firma 
wykonująca usługę z zakresu 
budowy, rozbiórki, remontu 

obiektów, czyszczenia zbiorników, 
lub urządzeń oraz sprzątania, 

konserwacji i naprawy jest 
odpowiedzialna za wytworzony przez 

siebie odpad. Do momentu 
prowadzenia wyżej wymienionych 
prac to właśnie usługodawca, jako 

fizyczny wytwórca odpadów 
zobowiązany jest do przekazania 

odpadów uprawnionym do tego  celu 
odbiorcom chyba, że umowa o 

świadczenie usług stanowi inaczej.

PSZOK

Chcesz wiedzieć czy do PSZOK jest 
kolejka?

Wejdź na stronę www.sanittrans.pl/
kamery

Zobaczysz podgląd na żywo.



Nadal nie wiesz, do którego 
pojemnika wyrzucić daną rzecz?
Wejdź na stronę www.odpady.czechowice-
dziedzice.pl

Dane Kontaktowe:

Biuro ds. Gospodarki Odpadami
ul. Ks. Jana Nepomucena Barabasza 
1
43-520 Czechowice-Dziedzice

tel: 32 214 71 84
tel: 32 214 71 75
tel: 32 214 71 90

e-mail: odpady@um.czechowice-
dziedzice.pl
www.czechowice-dziedzice.pl

PSZOK
ul. Prusa 33
43-520 Czechowice-Dziedzice

tel: 32 214 53 25
tel: 604 961 034


