
Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w szczególności dotyczące selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

 

1.Odbiór odpadów: 
 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenu Gminy Mirzec w okresie od 1.05.2021r. do 31.12.2021r.  prowadzi 

firma: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART BIS Sp. z o.o. 

 ul. Ściegiennego 268a, 

 25-516 Kielce. 

tel. 728 442 734 

 

 

2.Harmonogram: 

Nowy harmonogram wywozu odpadów obowiązuje od 01.05.2021r do 31.12.2021r. i został 

dostarczony mieszkańcom przez firmę odbierającą odpady. 

 

 

3.Zasady segregacji odpadów 
Odpady segregowane zbierane są z podziałem na pięć frakcji tj.: 

- papier tektura - kolor worka niebieski - odbiór z częstotliwością raz w miesiącu; 

 

Wrzucaj: 

• gazety, czasopisma, ulotki 

• książki, zeszyty 

• torebki papierowe 

• pudła z tektury 

• inne opakowania tekturowe 

 
 

PAMIĘTAJ !!! Zanim wrzucisz do worka usuń części, które nie są      z papieru: zszywki, 

spinacze, reszty taśmy klejącej; usuń resztki produktów z opakowań papierowych; kartony, 

torebki złóż na płasko lub wypełnij papierem 
Nie wrzucaj: 

• kartonów po napojach 

• papieru zabrudzonego, zatłuszczonego 

• papierów higienicznych 

• papieru powlekanego folią i woskowanego 

 

 

 

 

 



- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – kolor worka żółty - odbiór 

z częstotliwością raz w miesiącu; 

Wrzucaj: 

• plastikowe butelki po napojach ( tzw. PET) 

• plastikowe pojemniki po napojach  i produktach 

• kartony po mleku, sokach 

• butelki i pojemniki po kosmetykach, chemii gospodarczej 

• folie i torebki plastikowe 

• puszki po napojach, konserwach 

• metalowe nakrętki i kapsle,aluminiowe folie 

• inny złom 

 
PAMIĘTAJ !!! Zgnieć i opróżnij przedmioty z zawartości  przed wrzuceniem 

 

Nie wrzucaj: 

• pojemników  z zawartością 

• tworzyw piankowych i styropianu 

• pojemników po środkach chemicznych (farbach, lakierach) 

• pojemników po środkach ochrony roślin 

• baterii 

• puszek i opakowań po farbach  i lakierach 

• opakowań  metalowych  z jakąkolwiek zawartością     

 

- opakowanie szklane - kolor worka zielony - odbiór  z częstotliwością raz na kwartał; 

 

Wrzucaj:  
• opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego,  tj. butelki, słoiki, 

szklanki 

• stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami  i tworzywami 

 

PAMIĘTAJ !!! Zanim wrzucisz do worka usuń: nakrętki, wieczka, 

kapsle, resztki produktów 

 

Nie wrzucaj: 

• szyb, luster, szkła zbrojonego 

• naczyń żaroodpornych 

• świetlówek, żarówek 

• porcelany, ceramiki, fajansu 

 

- bioodpady - kolor worka brązowy - odbiór w okresie od kwietnia do października                               

z częstotliwością raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie z częstotliwością  raz w miesiącu, 

Wrzucaj: 

• obierki z owoców i warzyw,  

• skorupki jaj, resztki żywności,  
• drobne rośliny doniczkowe 

• trawa, liście, drobne gałezie 

• fusy po kawie i herbacie 

Nie wrzucaj: 
• resztek mięsa, kości,  

• odpadów z tworzyw sztucznych popiołu, piasku, kamieni,  

• elementów metalowych, szklanych 

• worków foliowych, leków, zużytych artykułów higienicznych 

• odchodów zwierząt domowych 

 
PAMIĘTAJ! Kompostując bioodpady w przydomowym kompostowniku, płacisz mniej za odbiór odpadów. 



 

- popiół - kolor worka szary - z częstotliwością raz w miesiącu 

 

Wrzucaj: 
• popiół (zimny!) 

 

Nie wrzucaj: 
• kamieni, gruzu 

 
 

 

 

 

Firma odbierająca odpady zapewnia bezpłatnie worki do selektywnej zbiórki odpadów  na 

wymianę przy każdym odbiorze odpadów w ilości nie mniejszej niż wystawionej przez 

właściciela nieruchomości. Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w widocznym 

miejscu przed posesją do godziny 7:00. 

 

Przypominamy o obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.                   

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje odpady 

jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Na podstawie dokumentacji 

przekazanej przez firmę odbierającą odpady komunalne wydawana jest decyzja 

administracyjna na właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki i 

obciąża go stawką opłaty za odpady zmieszane za miesiąc, w którym firma dokona zgłoszenia.  

 

Zmieszane odpady komunalne gromadzone w pojemnikach o pojemnościach od 110 l – 240 l 

lub w przypadku ich braku w czarnych workach (które zapewnia właściciel nieruchomości) 

- zmieszane odpady  komunalne - w okresie od kwietnia do października z częstotliwością 

raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie z częstotliwością  raz w miesiącu, 

 

Wrzucaj: 
• artykuły higieniczne (pieluchy, podpaski, patyczki higieniczne, płatki kosmetyczne, mokre chusteczki itp. ) 

• potłuczone szyby, lustra ,porcelana,  

• zabrudzone torebki po mięsie, serze, rybach, 

• worki  z odkurzacza , styropianowe tacki z jedzenia 

• szczoteczki do zębów, 

• negatywy fotograficzne, zdjęcia, segregatory, resztki świec 

• ścinki tapet i wykładzin podłogowych 

 

 

 

 

 

 

 

Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny - odbiór odpadów wystawionych 

przed posesją: 

 



- odpady wielkogabarytowe – odbiór sprzed posesji z częstotliwością 2 razy w roku, 

Odpady wielkogabarytowe są to odpady, które 

powstają w naszych domach a ze względu na swoje 

rozmiary/lub wagę nie mieszczą się w koszu na 

śmieci. Do odpadów wielkogabarytowych 

zaliczamy: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, 

łóżka, tapczany, wersalki, fotele, dywany, materace 

itp. 

 

 
Jak pozbyć się odpadów wielkogabarytowych? 

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki, zgodnie z 

terminem ujętym w harmonogramie wywozu odpadów (2 razy w roku) z terenu gminy Mirzec 

 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór sprzed posesji  z częstotliwością 2 razy 

w roku, 

 

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym urządzenia, których działanie 

uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego, 

poddawane są obowiązkowi zbierania, odzysku i 

recyklingu. Oznacza to, że wszystkie pralki, 

zmywarki, chłodziarko-zamrażarki, urządzenia 

klimatyzacyjne, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, 

tostery, po okresie użytkowania nie mogą zostać 

wyrzucone do zwykłego kosza na śmieci. 

Dlaczego? Ponieważ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają trujące 

substancje, takie jak rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom. 

Co zrobić z odpadem? 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki, 

zgodnie z terminem ( odbiór dwa razy w roku) ujętym w 

harmonogramie wywozu odpadów    z terenu gminy Mirzec.  

 

Według polskiego prawa sklepy oferujące AGD i RTV mają 

obowiązek odbioru starego sprzętu przy zakupie nowego. 

Możemy więc za darmo odstawić do sklepu zużyty sprzęt, 

jednak tylko w zakresie takiej samej ilości i takiego samego 

rodzaju urządzeń jakie kupujemy – czyli np. pralka za pralkę, 

telewizor za telewizor. 

 

Ponadto na terenie przy Bibliotece Publicznej w Mircu , 

Mirzec Stary18 ustawiony jest pojemnik na zużyty sprzęt 



elektryczny i elektroniczny do którego można wrzucić sprzęt małogabarytowy, którego żaden 

z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm np: 

1.Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, 

kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki 

elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i 

ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty 

muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, 

sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki 

dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, 

małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, 

małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze 

zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi. 

2. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych 

wymiarów nie przekracza 50 cm: telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, 

routery, komputery osobiste, drukarki, telefony. 

 

- zużyte opony – odbiór sprzed posesji z częstotliwością 2 razy w roku,  

 

Zużyte opony samochodowe należy wystawić przed 

posesję w dniu zbiórki, zgodnie z terminem ujętym w 

harmonogramie wywozu odpadów z terenu gminy Mirzec 

 

 

 

 

-odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki itp.) odbiór sprzed 

posesji z częstotliwością 2 razy  w roku,  

 

  Zużyte baterie  zbierane są również w placówkach 

oświatowych, kulturowych oraz w Urzędzie Gminy 

w Mircu. 

 

 

   

 

 

 

 Ponadto na terenie przy Bibliotece Publicznej w 

Mircu  Mirzec Stary 18 ustawiony jest pojemnik 

do którego można wrzucić zużyte baterie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Przeterminowane leki należy wystawić przed posesję w dniu 

zbiórki, zgodnie z terminem ujętym w harmonogramie 

wywozu odpadów z terenu gminy Mirzec (odbiór dwa razy w 

roku) .  

Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą 

również nieodpłatnie dostarczać je do apteki w Mircu, w 

której ustawiono specjalny pojemnik: 

-Apteka w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mircu, Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec 

oraz w miejscowości Jagodne 

- Punkt Apteczny w Jagodnem 

 

Odpady budowlano – remontowe: 

- odpady budowlano-remontowe - odbiór z  punktów mobilnych (odpady dostarczone przez  

mieszkańców do miejsca ustawienia kontenera) – z częstotliwością 2 razy do roku 

 

Odpady remontowo- budowlane są to odpady, które 

powstają z drobnych remontów prowadzonych 

przez mieszkańców, w swoim zakresie. 

Do odpadów remontowo budowlanych 

zaliczamy: 

-odpady z betonu oraz gruz betonowy, np. gruz z 

posadzek betonowych; 

-gruz ceglany, np. cegły, pustaki; 

-resztki cementu, gipsu; 

-tynki, tapety, okleiny; 

-odpady z materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki 

ceramiczne,  itp.;  

-materiały izolacyjne; 

-wiadra po farbach do ścian i sufitów; 

-drewno np. belki, deski, boazeria, panele itp. 

Jak pozbyć się odpadów remontowo budowlanych? 

Odpady remontowo-budowlane odbierane są dwa razy w roku poprzez ustawienie na każdym 

sołectwie kontenera, zgodnie z terminem ujętym w harmonogramie wywozu odpadów z 

terenu gminy Mirzec.  

Należy pamiętać, iż w przypadku odpadów remontowo-budowlanych  mieszkańcy 

zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć  je do kontenera, w miejsce jego ustawienia. 


