
Co dzieje się z odpadami w gminie Resko?!
Kilka danych

Ludność gminy to 8594 
mieszkańców.

W ciągu roku Polska produkuje 
135 ton milionów odpadów.

Jeden Polak statystycznie 
wytwarza 300 kg odpadów 

komunalnych rocznie.

Mieszkańcy Reska produkują 
około 2000 ton śmieci rocznie.

W ciągu jednego dnia na 
składowisko w Komorowie 

przyjeżdża około 
100 ton odpadów.

Wywóz 1 tony śmieci na 
składowisko w Komorowie to 

koszt 210 zł (brutto).

Od 16 sierpnia 2010 roku KE 
nalicza Polsce, za niewłaściwą 

gospodarkę odpadami, 
40 tysięcy euro kary dziennie. 

Od 2013 roku 
kary te wynosić będą 

250 tysięcy euro dziennie.

87% wszystkich 
produkowanych w Polsce 

odpadów trafia 
na wysypiska. Średnia dla 
Unii Europejskiej to 40%.

Recykling odpadów to bardzo ważna sprawa, tym bardziej, że Polska należy do Unii Europejskiej, a ta 
nakłada na nas rygorystyczne przepisy. Do tej pory w Polsce niewielka część 
odpadów jest przetwarzana, ale My jako mieszkańcy gminy, powiatu, 
województwa, kraju, możemy to zmienić. Składowisko w Komorowie istnieje 
tylko do końca roku. Dziennie trafia tam około 100 ton śmieci. Jeżeli nie 
zaczniemy segregować odpadów, to nasze Resko będzie wyglądało jak 
dzikie wysypisko. My nie chcemy, żeby nasze otoczenie tak wyglądało. 
Dlatego też piszemy, jak odzyskiwać surowce wtórne i segregować nasze 
śmieci.

Odpady podlegające 
recyklingowi

1. Papier.

2. Butelki PET, plastiki.

3. Sprzęt elektryczny i 
elektroniczny.

4. Szkło, butelki szklane.

5. Śmieci wielkogabarytowe.

6. Odpady biodegradowalne.

7. Elementy metalowe tzw. 
„złom”.

8. Puszki aluminiowe.

9. Baterie i akumulatory.

10. Przeterminowane leki.

11. Żarówki energooszczędne 
i świetlówki.

11. Opony.

Segregacja i recykling 
pozwala na:

Przetworzenie i wykorzystanie 
surowca wtórnego na nowe 

materiały.

Oszczędzanie miejsca na 
składowanie.

Ograniczenie ilości 
wprowadzonych szkodliwych 

trudno ulegających rozkładowi 
odpadów.

Ograniczenie zużycia surowca 
naturalnego.

Oszczędzanie zużycia energii.

Ograniczenia zanieczyszczeń 
do atmosfery.

Ograniczenie ilości odpadów i 
ścieków.

Do pojemnika na papier wrzucamy gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, 
katalogi, prospekty, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie. Nie można wrzucać 
opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów 

reklamowych, tapet, kalki, papieru termicznego, zatłuszczonego i brudnego 
papieru (jeśli jest to fragment wystarczy go oderwać), opakowań 
wielomateriałowych (tzw. kartoników, opakowań tetra pak), artykułów 
higienicznych. Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra – 
wilgotność to istotny parametr jej jakości - oraz aby razem z papierem nie 
trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia mechaniczne (np. metale, szkło, 
tekstylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby), czy mikrobiologiczne (pleśń 
czy grzyby). Na terenie miasta Resko obecnie jest rozstawionych 13 takich 
pojemników. Makulaturę można także sprzedać w Punkcie Skupu Surowców 
Wtórnych przy ul. Gdańskiej 16.

PET jest to skrót nazwy tworzywa sztucznego znanego od roku 1941, którego pełna nazwa brzmi 
politereftalan etylenu. Od połowy lat siedemdziesiątych coraz więcej PETa zużywa się do 
wytwarzania opakowań, głównie butelek do napojów. Butelka z plastiku o popularnej nazwie PET 
stała się kłopotliwym odpadem XXI wieku i to nie tylko w Polsce. Butelka PET to jeden z elementów, 
który w sposób lawinowy zalewa Polskie wysypiska. PET to także takie odpady jak: folia 
opakowaniowa, opakowania po chemii gospodarczej, kubki po lodach, margarynach itp.., a także 
skrzynki i wiele innych opakowań. 

 Nie można wrzucać 
plastikowych opakowań po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), 
plastikowych koszyczków po owocach, folii i torebek z tworzyw sztucznych, 
opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach spożywczych 
i silnikowych oraz smarach, pojemników po farbach i lakierach, opakowań po 
środkach chwasto i owadobójczych, zabawek, sprzętu AGD. Przed 
wrzuceniem należy odkręcić nakrętkę i zgnieść butelkę. W ten sposób nie 
tylko oszczędza się miejsce w pojemniku i podczas transportu, ale też ułatwia 
pracę w sortowni, gdyż zakrętki zrobione są z innego rodzaju tworzywa niż 
butelki. Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie czyste, ale drobne zanieczyszczenia 
zawartością im nie zaszkodzą.

Na terenie gminy do żółtych pojemników wrzucamy puste butelki 
plastikowe po różnych napojach (typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach 
czystości (np. po szamponach, płynach), czyste kanistry plastikowe.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute 
pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki 
energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki 
i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie. Elektrośmieci 
zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po 
wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera czy innego 
urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych 
i powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 
oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

 

 
Elektrośmieci oddajemy do sklepu - można bezpłatnie oddać w 

momencie zakupu nowych urządzeń tego samego typu (na zasadzie wymiany 1 za 1 – stary sprzęt za 
nowy) lub do specjalnie wyznaczonych gminnych punktów zbierania. Transport trzeba zapewnić we 
własnym zakresie. W Resku punktem zbierania jest ZUBiK (Zakład Usług Budowlanych 
i Komunalnych).

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju rzeczy, które ze względu 
na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe 
śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe np. stoły, 
szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na 
pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. Do odpadów 
wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane 
i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, 
płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, 
rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, 
odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. 
Zbieraniem takich odpadów na terenie gminy zajmuje się ZUBiK. Spółdzielnie mieszkaniowe mają 
podpisane specjalne umowy na odbiór odpadów wielkogabarytowych, natomiast właściciele 
prywatnych posesji muszą zgłaszać osobiście takie odpady i są one zabierane w jeden dzień na 
koniec miesiąca. Dni te określa ZUBiK.


