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Związek Gmin Gór Świętokrzyskich tworzą gminy leżące w ścisłej otulinie Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego oraz kilku Parków Krajobrazowych. Są to: Bieliny, 
Bodzentyn, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Wa-
śniów, Zagnańsk. Na terenach tych gmin znajdują się najwyższe i najpiękniejsze pa-
sma Gór Świętokrzyskich. Tutaj również usytuowane są najbardziej urokliwe i malow-
nicze zakątki południowo-wschodniej Polski. 

Swoją działalność, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, prowadzi już 20 lat. Współ-
założycielem Związku jest Świętokrzyski Park Narodowy, dlatego też jego działalność 
ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwój działań proekologicznych. 
Jako nadrzędny cel, Władze Związku, postawiły sobie stworzenie na obszarze gmin 
członkowskich Związku oazy spokoju i czystości, poprzez uwolnienie tych terenów 
od wszelkiego rodzaju odpadów i zanieczyszczeń. 

Wszystkie problemy rozwiązujemy wspólnie i wspólnie cieszymy się, kiedy nasze 
starania doceniają osoby odwiedzające region świętokrzyski – turyści chłonni świe-
żego powietrza, naturalnej przyrody i czystej wody.
Od początku istnienia Związku wspieramy i nadal wspierać będziemy wszelkie inicja-
tywy zmierzające do utrzymania wysokiego poziomu ekologii w naszych gminach. 
Duże osiągnięcia w tej dziedzinie, rozbudowana baza noclegowa, zbiorniki wodne, 
ośrodki narciarskie oraz sieć szlaków turystycznych sprawiają, że obszar gmin Związ-
ku Gmin Gór Świętokrzyskich jest jednym z najchętniej odwiedzanych w kraju.

Aby utrzymać ten stan, oddajemy w Państwa ręce informator edukacyjny. Pomoże 
on Państwu prawidłowo i w sposób zgodny z przepisami prawa korzystać z narzędzi 
proekologicznych w gminach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Prawidłowe postę-
powanie z azbestem, oszczędne gospodarowanie zasobami wody, dbałość o powie-
trze czy selektywna zbiórka odpadów komunalnych, to zagadnienia, których dotyczy 
ta publikacja. 

Państwa pomoc będzie tu nieoceniona, a nagrodą dla nas wszystkich będzie fakt, 
że region działania Związku Gmin Gór Świętokrzyskich uplasuje się w czołówce tere-
nów turystycznych Polski. 
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Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, azbest zaliczony został do substancji stwarza-
jących szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje te powinny być wykorzystywane, prze-
mieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. 

Ustawa ta nakłada na wykorzystujących wyroby zawierające azbest obowiązek sporzą-
dzania i przedkładania wójtowi lub burmistrzowi (dotyczy osób fi zycznych nie będących 
przedsiębiorcami) lub marszałkowi województwa (dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych, 
wspólnot mieszkaniowych) informacji o wyrobach zawierających azbest. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest i sposób postępowania z nimi regulują przepisy 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089). Zgodnie z tymi przepisami, właściciele 
lub zarządcy nieruchomości są obowiązani do przeprowadzania okresowych kontroli stanu 
wyrobów z azbestem i sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wy-
robów zawierających azbest według wzoru określonego w rozporządzeniu. 

Prace polegające na usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest mogą 
być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie 
techniczne i socjalne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników prze-
szkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów 
zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać odpowiednie zezwolenie na prowa-
dzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających 
azbest jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru wykonania tych prac powiatowemu inspekto-
rowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy i powiatowemu inspektorowi 
sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest zgłosić prace polegające na zabez-
pieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego wydziału Starostwa po-
wiatowego.

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być pro-
wadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu oraz zminimalizować pylenie. 
Zapewnienie powyższego wymaga: 
• nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i 

utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
• demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamania, 

kruszenia, cięcia, szlifowania, itp.) tam, gdzie jest to technicznie możliwe,
• odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi 

ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest wykonawca 
prac zobowiązany jest do złożenia właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oświadczenia o 
prawidłowości wykonania prac i o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem 
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to należy przechowywać 
przez okres co najmniej 5 lat.

AZBEST JEST BARDZO NIEBEZPIECZNY Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane jedynie poprzez składowanie na 
odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych.

PAMIĘTAJ!
KAŻDA GMINA POSIADA PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST. DOKUMENT TEN POMOŻE BEZPIECZNIE I ZGODNIE Z PRAWEM 

POZBYĆ SIĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH TĄ GROŹNĄ SUBSTANCJĘ. 

UWAGA!!!
Pył azbestowy stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Pomimo coraz lepszej 

ochrony pracy w kontakcie z azbestem, problem zagrożenia nowotworami powodowanymi 
włóknami azbestu istnieje nadal. 

Niewłaściwe postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest zwiększa ryzyko zachorowań 
na nowotwory złośliwe. Niewidoczne dla oka włókna azbestu, unosząc się w powietrzu, są 
wdychane przez ludzi. Wnikają one do organizmu człowieka przez układ oddechowy i pozo-
stają na zawsze. Zalegające w płucach włókna mogą powodować zwłóknienie tkanki płucnej, 
czyli azbestozę, ale także raka płuc i międzybłoniaka opłucnej. Azbest jest najbardziej niebez-
piecznym czynnikiem rakotwórczym.



RTĘĆ

Jeśli trafi  do zbiorników wodnych, a później 
przeniknie do mózgu człowieka, czy zwierząt, 
może spowodować zaburzenia wzorku, słuchu, 
mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.

ZWIĄZKI 

BROMU

Po przeniknięciu do środowiska powodują 
u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodcze-
go oraz problemy neurologiczne.

niektóre świetlówki

komputery

SUBSTANCJA 

TRUJĄCA
WYSTĘPOWANIE SKUTKI

KADM

Powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje 
zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm 
wapnia, powodując deformację szkieletu i za-
burza funkcje rozrodcze.

baterie urządzeń
elektrycznych

PCB

Po dostaniu się do wód gruntowych przenika do 
gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczo-
wej ludzi i zwierząt. Powoduje min. uszkodzenia 
wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie 
odporności, zaburzenia neurologiczne i hormo-
nalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt.

Pełni w urządzeniach 
funkcje chłodzące, 

smarujące i izolujące

FREON

Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozo-
nowej. Od roku 1998 nie wolno go stosować 
w  urządzeniach elektrycznych, jednak spoty-
kany jest w urządzeniach starszego typu.

W klimatyzatorach 
i lodówkach pełni 
funkcję chłodniczą

AZBEST

Jest przyczyną wielu chorób np. pylicy 
azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybło-
niaka opłucnej.

Używany w urządzeniach 
elektrycznych 

i elektronicznych m.in. 
ze względu na swoje 

właściwości izolacyjne.

Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, 
recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty 
przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do 
produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń 
RTV i AGD.

PAMIĘTAJ!
ELEKTROŚMIECI NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ZWYKŁEGO ŚMIETNIKA 

I NIE NALEŻY ICH PRZETRZYMYWAĆ W DOMU CZY W PIWNICY, A ODDAĆ 

DO PUNKTU ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI. TAKIE PUNKTY ZNAJDUJĄ SIĘ W KAŻDEJ 

GMINIE, A DODATKOWO ODBIERANE SĄ KILKA RAZY W ROKU Z POSESJI. 

CHROŃ WODĘ

Ochrona wody to szereg działań mających na celu zarówno ograniczenie dopływu zanieczysz-
czeń oraz poprawy jakości wód już zanieczyszczonych, czyli renaturalizacja.

Zanieczyszczenia wody są jednymi z najbardziej powszechnych, a zarazem najbardziej uciąż-
liwych. To przede wszystkim efekt postępującej urbanizacji, nadmiernego nawożenia, tzw. „dziki” 
zrzut ścieków bytowych czy też zanieczyszczania środowiska przez zakłady przemysłowe.

W efekcie odprowadzania do wód ścieków, woda pobierana przez ludność wymaga uzdatnia-
nia, to z kolei generuje nie tylko koszty ale wpływa negatywnie na walory zdrowotne wody. Woda 
nieuzdatniona nie nadaje się do użytku, niosąc ze sobą najróżniejsze zanieczyszczenia biologiczne 
i chemiczne. Niestety, należy wiedzieć, że problem dostępu do czystej wody będzie się nasilał.

Ochrona wody w praktyce sprowadza się do różnych działań mających na celu zarówno ograni-
czenie dopływu zanieczyszczeń poprzez stosowanie nowszych technologii w przemyśle, budowę 
oczyszczalni i modernizację już istniejących, jak i do poprawy jakości wód już zanieczyszczonych 
tj. zbieranie plam oleju, napowietrzanie, renaturalizacja rzek. 

Mimo nasilonych działań mających na celu poprawę jakości wód podejmowanych w ostatnich 
latach, stan czystości większości krajowych wód jest daleki od oczekiwań. 

ELEKTROŚMIECI 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, potocznie nazywany elektrośmieciami, to po-
psute, od dawna nieużywane i już niepotrzebne urządzenia działające kiedyś na prąd lub na 
baterie, zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także 
zużyte świetlówki. Tego typu śmieci klasyfi kowane są jako odpady niebezpieczne, ponieważ 
zawierają wiele trujących substancji, takich jak:



POWIETRZE

Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną zagrożeń środowiska. O zanieczyszcze-
niu możemy powiedzieć, gdy w składzie powietrza obecne są gazy, ciecze i ciała stałe nie 
będące jego naturalnymi składnikami lub też występujące w stężeniach nieodpowiadających 
naturalnemu składowi atmosfery ziemskiej. Są one zarazem najbardziej niebezpiecznym ro-
dzajem zanieczyszczeń, gdyż nie da się ich ograniczyć do określonego obszaru. Z uwagi na 
swoją mobilność mają możliwość skażenia obszarów na dużych odległościach.

Rosnące zapotrzebowanie na energię, rozwój transportu, a lokalnie: spalanie śmieci, wypa-
lanie traw sprawiają, że do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia, które podzielić można 
na gazowe i pyłowe. 

PAMIĘTAJ!
TY TEŻ MOŻESZ CHRONIĆ WODĘ POPRZEZ: 

• Odprowadzanie do wody lub gruntu wyłącznie ścieków oczyszczonych. W praktyce 
sprowadza się to zarówno do budowy sieci kanalizacyjnych i nowych oczyszczalni 
ścieków, jak i do modernizacji tych już istniejących i inwestowaniu w czystsze 
technologie.

• Stosowanie w rolnictwie i gospodarstwie domowym wyłącznie środków ulegających 
szybkiej biodegradacji. W praktyce oznacza to np. ograniczone stosowanie nawozów 
i środków ochrony roślin (odpowiednie substancje, dawki i terminy) oraz używanie 
środków czystości zawierających mniej fosforu.

• Inwestowanie w nowe, bezpieczne technologie przemysłowe oraz modernizacja 
tych uciążliwych. Oznacza to np. stosowanie zamkniętych obiegów wody, budowę 
oczyszczalni oraz instalowanie wydajnych fi ltrów.

• Odizolowanie wysypisk śmieci i hałd odpadów od wód podziemnych oraz 
powierzchniowych (warstwy izolacyjne, oczyszczanie wód odpływowych).

• Odsalanie i oczyszczanie wód odprowadzanych z kopalni oraz z ulic chociażby 
ograniczenie stosowania soli sypanej zimą na drogi.

Obszar gmin wchodzących w skład Związku Gmin Gór Świętokrzyskich należy do najczyst-
szych ekologicznie obszarów Polski. Prawną ochroną przyrody objętych zostało ponad po-
łowę ich powierzchni, co stawia je na czołowym miejscu w kraju. Główną cechą regionu jest 
bardzo duże zróżnicowanie warunków naturalnych, czego konsekwencją jest różnorodność 
siedlisk, a co za tym idzie bogactwo fl ory i fauny. Występują tu, unikatowe w skali kraju, zbio-
rowiska roślinności kserotermicznej i halofi lnej, a także rzadkie gatunki przedstawicieli świata 
zwierzęcego. Duże zasoby różnorodnych kopalin stanowią bardzo dobre zaplecze do rozwoju 
produkcji materiałów budowlanych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą skła-
da się emisja ze źródeł technologicznych i energetycznych, emisja powierzchniowa z palenisk 
domowych oraz liniowa emisja związana z komunikacją.

Dzięki działaniom podejmowanym w celu redukcji emisji większości zanieczyszczeń w wo-
jewództwie na przestrzeni lat obserwuje się poprawę jakości powietrza. Modernizacja insta-
lacji odpylnia w największych zakładach energetyki stosowanie paliwa o niskiej zawartości 
siarki oraz eksploatacja instalacji do odsiarczania, modernizacja ciepłowni przyczyniły się do 
redukcji emisji większości zanieczyszczeń powietrza. 

Z roku na rok świadomość ekologiczna mieszkańców jest coraz większa. Region charakte-
ryzuje się coraz szerszym wdrażaniem odnawialnych źródeł energii.

Największy udział w ogólnej emisji stanowi emisja z energetyki i ciepłownictwa. W dalszej 
kolejności jest emisja z sektora bytowego, której wielkość uzależniona jest od ilości gospo-
darstw domowych. Najmniejszy wpływ ma emisja komunikacyjna, która jednak stale rośnie 
wraz ze wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów. 

Ograniczenie emisji niskiej z sektora bytowo realizowane jest w województwie przede 
wszystkim poprzez racjonalizację gospodarki cieplnej, stosowanie w lokalnych kotłowniach 
paliw przyjaznych środowisku, a także bardziej restrykcyjne podejście odpowiednich służb do 
nielegalnego spalania odpadów w paleniskach węglowych.
p p yj y , j y yyj p jj p
nielegalnego spalania odpadów w paleenini kskach węwęglglowych..



Główna zasada segregacji odpadów komunalnych jest wszędzie taka sama. Należy oddzie-
lać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Oddzielamy od 
siebie tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane. W niektórych gmi-
nach tworzywa sztuczne, metal, papier, a czasem również szkło, zbierane są jako jedna frakcja, 
nazywana odpadami surowcowymi lub suchymi. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw 
sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzy-
skać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, o których 
przeczytacie Państwo w niniejszej publikacji. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci 
zmieszanych. 

POJEMNIK NIEBIESKI 
Do niebieskich pojemników wrzucamy papier po usunięciu zszywek i innych metalowych 

lub plastikowych elementów: gazety, czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biuro-
wy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki papierowe, 
papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę. 

Nie wrzucamy: zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i fak-
sowego, kartonów po mleku, sokach i innych napojach, papieru przebitkowego (rachunki, 
faktury), pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych, worków po 
cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet. Należy pamiętać, by przed wrzuceniem 
odpadów z papieru i tektury, usunąć z nich wszelkie elementy z innych tworzyw, takich jak 
spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, foliowe okienka z kopert itp. 

POJEMNIK ŻÓŁTY

Do żółtych pojemników wrzucamy tworzywa sztuczne (opakowania powinny być czy-
ste i  przed wrzuceniem zgniecione): plastikowe butelki po napojach, kartony po napojach, 
mleku, plastikowe butelki po płynach do mycia naczyń, mydłach, żelach, szamponach, itp., 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc 
je w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność 
energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bar-
dzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500°C. Jednym z czynni-
ków, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spala-
nia. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe sub-
stancje chemiczne.

plastikowe zakrętki, plastikowe butelki po olejach spożywczych, plastikowe torebki, worki, 
reklamówki i inne plastikowe opakowania. 

Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (chłodni-
czych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, zabawek, sprzętu AGD, 
styropianu. 

Przed wyrzuceniem śmieci do pojemnika żółtego należy zgnieść opakowania, w ten sposób zajmą 
mniej miejsca i zmieści się ich więcej. 

POJEMNIK BRĄZOWY 
Do brązowych pojemników wrzucamy odpady zielone: liście, skoszoną trawę, kwiaty balkonowe 

i ogrodowe, choinkę bożonarodzeniową. 
Nie wrzucamy: obierek jak również resztek warzyw i owoców. Powinny one trafi ć do przydomo-

wego kompostownika lub pojemnika na odpady zmieszane. 
POJEMNIK ZIELONY 
Do zielonych pojemników wrzucamy szkło, czyli np.: butelki i słoiki szklane po napojach i żyw-

ności, kolorowe butelki po napojach alkoholowych, kolorowe szklane opakowania po kosmetykach. 
Czego nie wrzucać do pojemników zielonych: szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła 

żaroodpornego, luster, szkła okiennego, witraży, żarówek, lamp neonowych, fl uorescencyjnych i rtę-
ciowych, refl ektorów, izolatorów, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb 
samochodowych.

PAMIĘTAJ!
PALENIE ŚMIECI W DOMU JEST NIEBEZPIECZNE I GROZI WYSOKĄ GRZYWNĄ. 

UNIKAJMY DOMOWYCH SPOSOBÓW POZBYWANIA SIĘ ŚMIECI, KTÓRE 

BEZ ODPOWIEDNIEJ TECHNOLOGII SĄ DLA NAS PO PROSTU ZAGROŻENIEM. 

SPALANIE ŚMIECI W NASZYCH DOMOWYCH PIECACH NIE JEST OSZCZĘDNE, 

TYLKO KOSZTOWNE – BO NIEEKOLOGICZNE. 

PAMIĘTAJ!
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB SEGREGACJI OKREŚLA TWOJA GMINA. W KAŻDEJ GMINIE 

JEST OSOBA, KTÓRA UDZIELI WSZELKICH ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIA 

DOTYCZĄCE SEGREGACJI I SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z POSEGREGOWANYMI 

ODPADAMI KOMUNALNYMI. KONTAKT DO URZĘDÓW GMIN ZNAJDĄ PAŃSTWO 

NA OSTATNIEJ STRONIE TEJ PUBLIKACJI. 


