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Nowe Zasady Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek gospodarowania odpadami przejmuje gmina, na rzecz 
której właściciele nieruchomości zamieszkałych będą ponosić opłaty.

Pamiętaj! Segregacja odpadów to oszczędność. Jeśli będziesz segregował 
zapłacisz niższą stawkę a jednocześnie chronisz środowisko.

Nowy system obejmuje tylko 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych.
Właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych  
(przedsiębiorstwa, sklepy, punkty 
gastronomiczne i usługowe, obiekty 
publiczne itp.) zobowiązani są do 
zawarcia umów na odbiór odpadów 
z dowolną firmą, która posiada 
wpis do Rejestru działalności 
regulowanej prowadzony przez 
Wójta Gminy Piaski.

SEGREGUJ ODPADY !!!

GMINA PIASKI
jest...



     Segregacja odpadów na terenie
     Gminy Piaski obejmuje:

•	 papier i tekturę,
•	 tworzywa sztuczne,
•	 szkło bezbarwne i kolorowe,
•	 metal,
•	 opakowania materiałowe,
•	 odpady ulegające biodegradacji w tym odpady

               opakowaniowe ulegające biodegradacji 
               oraz odpady zielone 

Odpady zebrane selektywnie gromadzimy:
•	 w workach w zabudowie jednorodzinnej – odbiór 
    „u źródła” raz w miesiącu
•	 w pojemnikach lub workach w zabudowie wielolokalowej
     odbiór „u źródła” dwa razy w miesiącu

Ze strumienia odpadów komunalnych wydzielamy również 
powstające w gospodarstwach domowych: 

•	 przeterminowane leki ,
•	 chemikalia,
•	 zużyte baterie, akumulatory, opony 
•	 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•	 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•	 odpady budowlane i rozbiórkowe,
•	 odzież i tekstylia,
•	 drewno w tym opakowania z drewna.

Wymienione selektywnie zbierane odpady mieszkańcy dostarczają do 
wyznaczonych miejsc zbiórek albo do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych z chwilą jego utworzenia na terenie wysypiska 
odpadów w Smogorzewie.  



WOREK / POJEMNIK
kolor WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

biały

- bezbarwne butelki i słoiki po napojach
  i żywności, 
- bezbarwne butelki po napojach
  alkoholowych, 
- bezbarwne szklane opakowania 
  po kosmetykach. 

naczyń żaroodpornych, kryształów, 
kieliszków, szklanek, porcelany i 
fajansu, ceramiki, świetlówek,
żarówek, kineskopów, szyb 
okiennych, samochodowych i szkła 
zbrojonego, lusterek, doniczek, 
opakowań po lekach

zielony

- zabarwione butelki i słoiki po napojach
  i żywności, 
-zabarwione butelki po napojach
  alkoholowych, 
-zabarwione szklane opakowania po
  kosmetykach.   

niebieski

- opakowania papierowe, 
- gazety i czasopisma, książki
- katalogi, prospekty, reklamy, kalendarze,
   terminarze, 
- papier szkolny i biurowy, 
- koperty, zużyte zeszyty bez plastikowych
  okładek, 
- torebki i worki papierowe, 
- papier pakowy, 
- pudełka kartonowe i tekturowe, 

pampersów i innych artykułów 
higienicznych, tapet, kartonów po 
mleku i sokach itp., jednorazowych 
naczyń, zatłuszczonego papieru, 
kalki, papieru woskowego i 
samokopiującego

żółty

- puste nie zakręcone butelki plastikowe 
   po napojach (np. typu PET), 
- puste kartonowe opakowania po sokach
   i mleku
- puste nie zakręcone butelki plastikowe
   po kosmetykach i środkach czystości, 
- plastikowe opakowania po żywności (np. po
   jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), 
- plastikowe zakrętki, 
- folia i torebki z tworzyw sztucznych,
- puszki po napojach, konserwach, 
- drobny złom żelazny oraz drobny złom
  metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), 
- folię aluminiową 
- pokrywki ze słoików 
- plastikowe worki, torebki i reklamówki
- naczynia do gotowania

-butelki po olejach spożywczych 
 i samochodowych; 
-opakowania po olejach spożywczych
 czy silnikowych, smarach 
-styropian, 
-guma, 
-butelki z jakąkolwiek zawartością, 
-puszki po farbach czy baterie,
-opakowania po aerozolach, lekach, 
-opakowania po środkach chwasto
 czy owadobójczych, 
-sprzętu AGD 
-styropianu i innych tworzyw
 piankowych oraz gumy 

brązowy

Odpady zielone – w tym: 
- ścięte trawy, 
- gałęzie, kwiaty, 
- liście, 
- chwasty, 
- żywopłoty, 

Odpady kuchenne – w tym: 
- resztki żywności, 
- obierki, 
- skorupki jaj, 
- łupiny orzechów,
- resztki warzyw i owoców, 
- fusy po kawie i herbacie 

-resztek jedzenia pochodzenia nie
 roślinnego 
-zepsutej i przeterminowanej
 żywności -resztek mięsa, kości
-odchodów zwierzęcych 
-roślin zaatakowanych chorobami 
-resztek opakowań z metalu, plastiku,
 folii aluminiowych, szkła 
-materiałów wielowarstwowych
 np. pieluch -piasku i sorbentów dla
 kotów, zanieczyszczonych trocin po
 zwierzętach -pełnych papierowych
 worków z odkurzacza
-popiołu 

ODPADY POZOSTAŁE 
PO SORTOWANIU/ 

ZMIESZANE
Zmieszane odpady komunalne nie nadające się do segregacji.

System selektywnego zbierania odpadów komunalnych



Pamiętaj! Zanim wrzucisz odpady do worka:
•	Zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do
   pojemnika,
•	Wyrzucaj butelki/słoiki bez nakrętek,korków,kapsli
•	Nie tłucz szkła przed wrzuceniem,
•	Wyrzucaj wstępnie oczyszczone odpady opakowaniowe,
•	Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki 
  czy inne elementy plastikowe i metalowe,
•	Wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane,
•	Zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po
   wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
•	Kompostowanie to lepsze rozwiązanie niż składowanie odpadów

   biodegradowalnych na składowisku.

Stawka oraz terminy wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami została ustalona metodą 
od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosić będzie od 1 lipca 
2013 r.:

•	 9,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny,
•	 15,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane w sposób nieselektywny.

Wysokość opłaty ustalają właściciele nieruchomości w Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonują zapłaty na wskazany – indywidualny 
numer rachunku  w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pierwszą wpłatę należy uiścić do dnia 20 sierpnia 2013 r. za miesiąc 
lipiec 2013 r.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną pokryte koszty 
funkcjonowania systemu:

•	 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
    komunalnych,
•	 tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
    Komunalnych,
•	 obsługi administracyjnej systemu oraz wyposażenia właścicieli 
    nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego zbierania odpadów.

SEGREGUJ ODPADY !!!

URZĄD GMINY PIASKI
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski

tel. 65 5719 030, fax. 65 5719 049
www.piaski-wlkp.pl


