
Nowa gospodarka odpadami 
 

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

 
 

 

Z dniem 1 lipca 2013 roku całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami 

komunalnymi w całej Polsce. Na podstawie nowych przepisów
1
 gminy muszą przejąć piecze nad 

odpadami komunalnymi w zamian za opłatę, jaką będzie zobowiązany wpłacić gminie właściciel 

nieruchomości zamieszkałej za gospodarowanie odpadami. 

 

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
2
, 

W KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY! 

 
 

1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady; 

 

2. Rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów ze skutkiem na 30 czerwca 

2013 r. Od 1 lipca 2013r. odpady będzie odbierał uprawniony przedsiębiorca, wyłoniony 

przez gminę w drodze przetargu; 

 

 

3. Za odbiór odpadów właściciel nieruchomości będzie wnosił opłatę do gminy na 

podstawie wypełnionej wcześniej deklaracji. Opłata ta będzie niższa, gdy odpady będą 

gromadzone selektywnie (segregowane). 

 

4. Wypełnienie i złożenie w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
 

 

 

 

Wysokość opłaty, sposób jej uiszczania oraz wzór deklaracji uchwala Rada Gminy. 

 
 

 

 

 
Odpady zmieszane, bez odpadów 

selektywnie zbieranych, niebezpiecznych     

i elektrośmieci. 

 

Tu wrzucamy:  
Odpady powstałe w gospodarstwie domowym po 

wydzieleniu odpadów przeznaczonych do segregacji. 

Nie wrzucamy: 
Odpadów niebezpiecznych: (lekarstw, baterii, 

akumulatorów, farb, lakierów, chemikaliów, środków 

chwastobójczych         i owadobójczych oraz opakowań po 

nich, żarówek, świetlówek, itp.)  



 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? 

 

 
 

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych polega na wydzieleniu z odpadów komunalnych co 

najmniej następujących frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła 

i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym 

odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, sprzętu AGD, baterii, materiałów 

niebezpiecznych, lekarstw. 

 
 

 

ZALECANY KOLOR BIAŁY 
 

 

Tu wrzucamy:  
butelki oraz słoiki szklane po napojach i żywności,  szklane opakowania 

po kosmetykach.  

 

Nie wrzucamy: 
szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, 

żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i  rtęciowych, reflektorów,  

kineskopów, szkła żaroodpornego, doniczek, szyb, samochodowych, szkła 

okularowego. 

 

ZALECANY KOLOR  
NIEBIESKI 

 

Tu wrzucamy:   
(niezabrudzone i niezatłuszczone): 
gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier  szkolny i biurowy, 

książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, 

torebki i worki papierowe,  papier pakowy, pudełka kartonowe 

i tekturowe, tekturę. 

Nie wrzucamy:  
zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego 

i faxowego, papieru przebitkowego, pieluch, kalki technicznej, papierów 

higienicznych, tapet, worków po materiałach budowlanych, itp. 

 

ZALECANY KOLOR 

ŻÓŁTY 

 

 

Tu wrzucamy: 

plastikowe butelki po napojach (najlepiej zgniecione), opakowania   po chemii 

gospod., plastikowe zakrętki, torebki, worki i reklamówki foliowe, kubki po 

jogurtach, kefirach, śmietanie, połamane miski, tace,  odpady opakowaniowe 

metalowe jak np. puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom 

żelazny, metale kolorowe oraz kapsle, opakowania ciśnieniowe                  po 

aerozolach i sprayach, opakowania wielo-materiałowe (kartony po napojach). 

Nie wrzucamy: 

butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach i smarach, 

opakowań po lekach, pojemników  po wyrobach garmażeryjnych,  zabawek, 

sprzętu AGD, styropianu, opakowań po środkach chwastobójczych                          

i owadobójczych,  farbach, baterii, odpadów poch. medycznego, mokrych folii, 

metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, itp. 



 

ZALECANY KOLOR 

BRĄZOWY 

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: 

odpady kuchenne, wióry z drewna i słomy, liście, kwiaty, trawę, itp. – nadające się 

do kompostowania – te odpady kompostuj sam lub wrzuć je                  do 

specjalnych pojemników lub worków na odpady biodegradowalne. 

 

NIE WRZUCAJ: popiołu, żużlu z palenisk. 

 

 
 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 

stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace,  rowery, zabawki 

dużych rozmiarów, itp. 

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE: 

lekarstwa, baterie, akumulatory, farby, chemikalia, rozpuszczalniki, środki 

chwasto- i owadobójcze oraz opakowania po nich, żarówki, lampy neonowe, 

fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, kineskopy, itp. 

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY: 

zużyty sprzęt AGD, komputery, inny sprzęt elektroniczny i elektryczny, itp. 

 

Odpady te będą odbierane w ustalonych terminach lub można je dostarczyć do 

sklepów z tego typu artykułami, które prowadzą ich odbiór, bądź też dostarczyć 

je można do Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów. 

 

 

OBOWIĄZKI GMINY: 

 
1. Uchwalenie regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (do 

31.12.2012r.). 

2. Ustalenie stawki i sposobu naliczania opłaty za odbiór 

i unieszkodliwianie odpadów oraz częstotliwości jej wnoszenia. 

Gmina może wybrać tylko jeden z czterech sposobów naliczania wysokości opłaty za 

odbiór i unieszkodliwianie odpadów (do 31.12.2012r.): 

a) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

b) od powierzchni lokalu mieszkalnego, 

c) od ilości zużytej wody w danej nieruchomości, 

d) od gospodarstwa domowego. 

 

Opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane  w sposób selektywny jest 

niższa. 
3. Wyłonienie w drodze przetargu przedsiębiorcy odbierającego odpady od mieszkańców. 

 

Wszelkie informacje uzyskasz telefonicznie pod nr 63 276 35 07 lub bezpośrednio 

w siedzibie Gminy Lądek - pokój nr 2 
 

                                                 
 

1) Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 
2) Pod pojęciem właściciel nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością. 

 

 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.exalt.pl/gielda/99/baza/mgb240-bio/img2/pojemnik_do_segregacji_mgb240_bioodpady.jpg&imgrefurl=http://www.exalt.pl/u99s99pmgb240-bio&h=250&w=250&sz=10&tbnid=4EWc1rJQ68gkCM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/search%3Fq%3Dpojemniki%2Bna%2Bbioodpady%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=pojemniki+na+bioodpady&usg=__pAX_t0ZaHfon7EdJoPyE9Vgc0Jg=&docid=W4A-H4WDKNLJzM&hl=pl&sa=X&ei=WTEGUY2mLcfvswbIsY

