
DOBRE RADY 
NA ODPADY

NOWY SYSTEM 
GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE 
GMINY MIASTA RADOMIA

 Od 1 lipca 2013 r. 
zmienił się od podstaw 
system gospoda-
rowania    odpadami 
komunalnymi.

 Celem     wprowadzenia 
nowych rozwiązań  
jest dostosowanie do  
europejskich standar-
dów ekologicznych 
(segregacja odpadów, 
osiągnięcie odpowied-
niego poziomu ich 
recyklingu i ograni-
czenie masy odpadów 
składowanych na 
składowisku).

 Dzięki tym działaniom 
znikną „dzikie wysy-
piska śmieci”, pokusa 
spalania     odpadów  
w piecach domowych.

 Każdy mieszkaniec 
ma prawny obowiązek 
segregowania odpadów.

 Będzie    czyściej 
i zdrowiej. 

PUNKTY SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 900

e-mail: odpady@umradom.pl

Gmina utworzy Punkty Selektywnego 
Zbierania odPadów komunalnych, 
do których każdy mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie 
dostarczyć n/w odpady:

 odpady zielone

 przeterminowane lekarstwa

 zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny

 meble i inne odpady wielkogabarytowe

 zużyte opony

 popiół i żużel

 odpady niebezpieczne np.: zużyte baterie i akumula-
tory, świetlówki, opakowania po farbach, olejach oraz 
środkach ochrony roślin, itp.

 odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone w wy-
niku remontów prowadzonych we własnym zakresie

 inne odpady komunalne np. tekstylia, drewno, szkło 
okienne oraz odpady suche:

 papier i tektura
 szkło
 tworzywa sztuczne
 opakowania wielomateriałowe

 
Adresy tych punktów znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.radom.pl/gospodarkaodpadami

INFORMACJE WAŻNE DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

  od 1 lipca 2013 r. gmina przejęła obowiązek odbioru odpa-
dów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

 w zamian za odbiór odpadów, właściciele nieruchomości 
będą ponosić opłatę na rzecz gminy

 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklara-
cje określające wysokość opłaty

 deklaracje należy złożyć: w formie papierowej (osobiście 
lub za pośrednictwem poczty) lub w formie elektronicznej 
(za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzoną 
bezpiecznym podpisem elektronicznym z  certyfikatem 
kwalifikowanym lub profilem zaufanym z e-PUAP)

 w zabudowie wielorodzinnej obowiązki właściciela przej-
muje zarządca lub inny podmiot władający nieruchomo-
ścią

 właściciel nieruchomości otrzyma harmonogram odbioru 
poszczególnych rodzajów odpadów

Więcej informacji na stronie 
www.radom.pl/gospodarkaodpadami

DLACZEGO WARTO SEGREGOWAć?
 Opłata za posegregowane odpady będzie niższa niż 
za odpady zmieszane – opłaca się więc segregować 
odpady!

 Selektywne zbieranie odpadów ograniczy 
składowanie, a zwiększy ich  wykorzystanie  
i odzysk.

www.radom.pl/gospodarkaodpadami



JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAć?

 suchy papier i makulatura

 puszki

 butelki plastikowe

 butelki po chemii gospodarczej

 kartony po sokach, napojach, mleku

 siatki i folie

FRAKCJA ”SUCHA”

worek w kolorze żółtym 

pojemnik

pojemnik

pojemnik

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
WIELORODZINNA

ZABUDOWA
WIELORODZINNA

 resztki kuchenne

 zanieczyszczony papier, folie

 fusy po kawie i herbacie

 zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne

 inne odpady, których nie należy umieszczać we frakcji 
suchej, niezaliczane do odpadów niebezpiecznych

 wyrzucać można do odpowiednio oznaczonych, 
ogólnodostępnych pojemników zlokalizowanych  
w aptekach (wykaz aptek dostępny na stronie 
internetowej www.radom.pl/gospodarkaodpadami)

 można również dostarczyć do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych

FRAKCJA 
”
MOKRA”

tzw. odpady zmieszane

worek w kolorze zielonym pojemnik

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
WIELORODZINNA

 bezbarwne i kolorowe butelki po napojach bez nakrętek

 słoiki bez nakrętek

ODPADY SZKLANE

PAMIĘTAJ!
 Kiedy opróżnisz słoik lub butelkę nie zakręcaj ich 
ponownie!

 Zgnieć karton, puszkę przed włożeniem do worka.

 Wylej zawartość słoika, butelki lub innego 
opakowania na płyny.

DODATKOWO 
NALEŻY ROZDZIELAć:

 POPIÓŁ I ŻUŻEL – pojemnik metalowy

 ODPADY ZIELONE – worek w kolorze brązowym 
lub pojemnik. Dopuszcza się kompostowanie 
tego rodzaju odpadów na własne potrzeby

PRZETERMINOWANE LEKI




