
GOSPODARKA ODPADAMI
PO NOWEMU

Od 1 lipca 2013r. obowiązują nowe zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi
z zamieszkałych nieruchomości.

Gmina Rzeczyca jest odpowiedzialna za zorganizowanie 
systemu gospodarowania tymi odpadami dla swoich 
mieszkańców

Wszystkie zasady nowego systemu zbiórki odpadów 
dotyczące określenia:
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, rodzaju dodatkowych usług świadczonych 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi
wynikają z uchwał Rady Gminy Rzeczyca

OD 1 LIPCA 2013r.

WASZYMI ŚMIECIAMI

ZAJMUJE SIĘ

Gmina Rzeczyca

GMINA

RZECZYCA

Œwieæ przyk³adem

segreguj odpady !

Podstawą do naliczenia opłat  jest złożona przez 
właściciela nieruchomości deklaracja o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji.

   Stosowna decyzja zostanie również wydana w razie 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił 
wymaganej opłaty lub uiścił ją w wysokości niższej od 
należnej opłaty. W decyzji tej określona zostanie  
zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości będą mieli 
obowiązek uiszczania na rzecz Gminy Rzeczyca 

opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z których Gmina będzie 

pokrywać koszty funkcjonowania systemu.



Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną 

zbiórkę odpadów komunalnych będą opierali się o trójstopniowy 

system. Wytworzone odpady  podzielone zostaną na :

    1. Odpady selektywne tzw. suche - worek I
    2. Szkło opakowaniowe - worek II
    3. Pozostałe odpady zmieszane - pojemnik.

Każdego gospodarstwo zostanie wyposażone w 2 worki 
i jeden pojemnik na odpady.

WOREK I 

Do worka  na tzw. "odpady suche" można wrzucać:
- opakowania z papieru lub tektury;
- gazety i czasopisma;
- papier szkolny i biurowy;
- książki i zeszyty;
- torebki papierowe;
- butelki po napojach;
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach ( np. 
szamponach, proszkach, płynach)
- plastikowe zakrętki;
- reklamówki i inne folie;
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
- puszki po konserwach;
- opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku, 
sokach.
� Do worka na odpady tzw. suche nie powinno się 
wrzucać:
- papieru powlekanego folią i kalką, tłustego (np. po maśle);
- pieluch jednorazowych i podpasek;
- pampersów i podkładów;
- worków po nawozach, cemencie;
- nieopróżnionych opakowań np. po lekach, sokach, 
napojach.

WOREK II

Do worka z napisem "szkło opakowaniowe" należy wrzucać:

- butelki po napojach;

- słoiki po żywności;

- butelki po napojach alkoholowych;

- szklane opakowania po kosmetykach.

�
Do worków ze szkłem opakowaniowym nie należy wrzucać:

- szkła stołowego;

- ceramiki i doniczek;

- żarówek;

- monitorów i lamp telewizyjnych;

- szyb okiennych;

- lustr i witraży.

POJEMNIK

Do pojemników wrzucamy wszystkie pozostałe odpady, 

których nie można zakwalifikować do odpadów tzw. 

suchych i szkła opakowaniowego. 

Odpady zielone biodegradowalne każdy właściciel 
winien zagospodarować sam poprzez składowanie 

w kompostowniku.

 

PSZOK
Na terenie Gminy został utworzony punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
tzw. PSZOK. 

(na terenie dawnej bazy ZUK)
Informacja o terminach otwarcia   PSZOK-u 

zostanie umieszczona na stronie internetowej 
urzędu  i tablicach informacyjnych na terenie 

sołectw. 

Co oddajemy do PSZOK-u:

odpady wielkogabarytowe tj. meble, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj pralki, 
lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, 
kalkulatory itp.
zużyte baterie i akumulatory
przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.
opony
odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych 
tj. pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, 
kwasów, olejów, płynów do chłodnic itp.

Œwieæ przyk³adem

segreguj odpady !
Pamiętaj: Im mniej odpadów 

w pojemniku tym niższe koszty śmieci!
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