Urząd Gminy w Wilamowicach
ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice
tel. 33 812 94 30, 33 812 94 32

Odpady komunalne
zasady prawidłowego gospodarowania

https://gmina.wilamowice.pl/

NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać
w pojemnikach. Ich zakup jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości.
Do zbiórki należy stosować pojemniki o pojemności 120 lub 240
litrów. Muszą posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu, wytrzymałość
i być dostosowane do odbioru mechanicznego.
Do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
zaliczamy odpady nienadające się do odzysku lub recyklingu, które
nie są odbierane w sposób selektywny w odrębnym worku lub
pojemniku, ani też nie są przyjmowane w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), np. odpady
o charakterze higienicznym.
Do pojemników przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne nie wrzucamy:
• odpadów spożywczych i kuchennych,
• odpadów z ogrodów,
• odpadów remontowych,
• odpadów niebezpiecznych (m.in.
świetlówek, baterii i akumulatorów,
lekarstw,
igieł
i
strzykawek,
opakowań i pozostałości po farbach,
lakierach,
smarach,
sprzętu
elektrycznego i elektronicznego –
odpady te są przyjmowane w
PSZOK). Często na opakowaniach takich przedmiotów
możemy znaleźć oznaczenie przekreślonego kosza, jak
to po prawej.

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
Należy zbierać w worku koloru żółtego – puste worki
są pozostawiane przez przewoźnika w zamian za zebrane pełne worki
z odpadami posegregowanymi.
W worku żółtym zbieramy:
• puste, odkręcone butelki plastikowe po napojach (np. typu
PET),
• puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej
i środkach czystości,
• plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach,
serkach, kefirach, margarynach),
• folie, worki, reklamówki, torebki z tworzyw sztucznych
(PP, HDPE, LDPE),
• kartony po sokach, napojach, mleku (TetraPak),
• puszki po napojach, konserwach,
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych.
Do worka żółtego nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po aerozolach,
• opakowań po olejach i smarach, płynach chłodniczych,
• puszek po farbach i lakierach,
• styropianu, tworzyw piankowych, zabawek, sprzętu RTV
i AGD.
Pamiętaj
Zgniataj butelki typu PET, wypełniaj worek w całej objętości.
Odpady podlegające segregacji określone jako tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe są odbierane w terenie (zgodnie
z Harmonogramem odbioru odpadów z Gminy Wilamowice) oraz
przyjmowane w PSZOK.

SZKŁO OPAKOWANIOWE
Należy zbierać w worku koloru zielonego – puste worki
są pozostawiane przez przewoźnika w zamian za zebrane pełne worki
z odpadami posegregowanymi.
W worku zielonym zbieramy:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek,
zacisków, gumowych uszczelek),
• butelki po napojach alkoholowych,
• inne opakowania szklane.
Do worka zielonego nie wrzucamy:
• żarówek, świetlówek,
• ceramiki, porcelany,
• fajansu, luster,
• szkła zbrojonego, żaroodpornego,
• luster, szyb samochodowych,
• zniczy.
Pamiętaj
Odpady podlegające segregacji określone jako szkło są odbierane
w terenie (zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów z Gminy
Wilamowice) oraz przyjmowane w PSZOK.

PAPIER
Należy zbierać w worku koloru niebieskiego – puste worki
są pozostawiane przez przewoźnika w zamian za zebrane pełne worki
z odpadami posegregowanymi.
W worku niebieskim zbieramy:
• gazety, książki, katalogi, zeszyty,
• papierowe torby i worki,
• papier szkolny i biurowy,
• kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
Uwaga! Usuń wszystkie elementy metalowe i zgniataj, wypełniaj
worek w całej objętości.
Do worka niebieskiego nie wrzucamy:
• kartonów po sokach, napojach, mleku,
• tłustego, zabrudzonego papieru (np. po maśle, margarynie),
• tapet,
• odpadów higienicznych (np. pieluch, wacików).
Pamiętaj
Odpady podlegające segregacji określone jako papier są odbierane
w terenie (zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów z Gminy
Wilamowice) oraz przyjmowane w PSZOK.

ODPADY SPOŻYWCZE I KUCHENNE
Odpady spożywcze i kuchenne należy zbierać w pojemnikach
koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. Ich zakup jest
obowiązkiem właścicieli nieruchomości.
Do zbiórki należy stosować pojemniki o pojemności 120 lub 240
litrów posiadające z boku otwory odpowiedzialne za cyrkulacje
powietrza i ruszt na dnie, który umożliwia odseparowanie płynów
i ułatwia czyszczenie.
Pojemniki muszą posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu,
wytrzymałość i być dostosowane do odbioru mechanicznego.
Do odpadów spożywczych i kuchennych zaliczamy:
z
przygotowywanych
• resztki
i spożywanych posiłków (stałe), m.in.
resztki i obierki owoców i warzyw,
odpadki z ryb, nabiał, skorupki jajek,
skorupki
z
orzechów,
resztki
z zaparzania kawy i herbaty,
• zepsuta, przeterminowana żywność,
• papier zanieczyszczony żywnością,
• ręczniki papierowe.
Odpady zbieramy luzem lub przy wykorzystaniu toreb
papierowych – bez worków foliowych.
Do pojemników na odpady spożywcze i kuchenne nie wrzucamy:
• kości zwierząt, odpadków z mięsa,
• odchodów zwierząt,
• odpadów zielonych (w tym trawy),
• ziemi, kamieni.

Pamiętaj
Odpadów spożywczych i kuchennych nie należy wrzucać
do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Odpady spożywcze i kuchenne są odbierane w terenie (zgodnie
z Harmonogramem odbioru odpadów z Gminy Wilamowice) oraz
przyjmowane w PSZOK – za wyjątkiem zwolnionych w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne
w kompostowniku przydomowym.

ODPADY Z OGRODÓW
Do odpadów z ogrodów zaliczamy:
• świeżą trawę,
• liście,
• ścięte kwiaty,
• części drobnych gałęzi, których wielkość nie przekracza
40 cm
- pochodzące z nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek
mieszkalny.
Pamiętaj
Odpady z ogrodów są przyjmowane od właścicieli nieruchomości
w każdej ilości wyłącznie w PSZOK – za wyjątkiem zwolnionych
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.

ULGA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać
ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Aby skorzystać z powyższego zwolnienia należy:
1) być właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym,
2) posiadać przydomowy kompostownik, w którym kompostowane
są odpady ulegające biodegradacji (odpady spożywcze i kuchenne oraz
odpady z ogrodów),
3) złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości deklaruje,
że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Pamiętaj
Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika
i korzystają z odbioru odpadów spożywczych i kuchennych w brązowym
pojemniku oraz przekazują odpady spożywcze i kuchenne, odpady
z ogrodów do PSZOK-u nie składają nowej deklaracji.
Uwaga! W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który
złożył informację, że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym nie posiada kompostownika przydomowego lub nie
kompostuje bioodpadów w kompostowniku przydomowym, lub
uniemożliwia upoważnionej przez burmistrza osobie dokonanie oględzin
nieruchomości, w celu weryfikacji ww. informacji ze stanem faktycznym
– burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POPIÓŁ
Popiół należy zbierać w pojemnikach, ich zakup jest obowiązkiem
właścicieli nieruchomości. Do zbiórki należy stosować pojemniki
o pojemności 120 lub 240 litrów. Muszą posiadać odpowiednią
konstrukcję zaczepu, wytrzymałość i być dostosowane do odbioru
mechanicznego.
Do popiołu zaliczamy:
• suchą pozostałość, składającą się z substancji mineralnych,
powstałą po spaleniu paliwa stałego w domowym palenisku –
popiół zbieramy luzem, czysty, bez zanieczyszczeń.
Do pojemnika z przeznaczeniem na popiół nie wrzucamy:
• popiołu mokrego i innych odpadów.
Pamiętaj
Selektywnie zebrany popiół jest odbierany w terenie (zgodnie
z Harmonogramem odbioru odpadów z Gminy Wilamowice) oraz
przyjmowany w PSZOK.

MEBLE
I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Do selektywnej zbiórki odpadów określonych jako meble i inne
odpady wielkogabarytowe zaliczamy:
• stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele,
• dywany, chodniki, wykładziny,
• materace,
• karnisze,
• rowery,
• wózki dziecięce,
• zabawki dużych rozmiarów.
Odpadami wielkogabarytowymi nie są:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• okna, drzwi, parapety, kaloryfery,
• umywalki, wanny, miski ustępowe, brodziki, kabiny
sanitarne,
• odpady powstałe w wyniku prac remontowych, budowlanych
czy rozbiórkowych (papa, wełna, styropian, styrodur, płyty
kartonowo-gipsowe, panele, gruz betonowy i ceglany itp.),
• elementy konstrukcyjne ogrodzeń,
• części samochodowe, opony,
• materiały zawierające azbest.
Pamiętaj
Selektywnie zebrane odpady określone jako meble i inne odpady
wielkogabarytowe są odbierane w terenie (zgodnie z Harmonogramem
odbioru odpadów z Gminy Wilamowice) oraz przyjmowane w PSZOK.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY
Do selektywnej zbiórki odpadów określonych jako zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny zaliczamy:
• urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie
korzystamy, chcemy się ich pozbyć lub zastąpić nowymi,
• lodówki, zamrażarki, pralki,
• miksery, tostery, noże elektryczne,
• odkurzacze, żelazka, suszarki,
• komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, telefony,
kamery, sprzęt
hi-fi,
• telewizory, radioodbiorniki,
wzmacniacze,
• narzędzia elektryczne i elektroniczne do obróbki drewna
i metalu,
• klimatyzatory, wentylatory itp.
Pamiętaj
Selektywnie zebrane odpady określone jako zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany w PSZOK.

Wymagania dla pojemników
Pojemnik musi posiadać w górnej części kołnierz uchwytowy, który
umożliwi jego zaczepienie i mechaniczne opróżnienie przez śmieciarkę.
Uważaj na oferowane w sprzedaży pojemniki ogrodowe, które nie są
przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie
jak i wytrzymałościowo.
Model pojemnika do zbierania odpadów

poj. 120 l lub 240 l

Zasady odbioru odpadów
Pojemniki oraz worki z odpadami zebranymi selektywnie należy
wystawiać w dniu odbioru do godziny 700 rano do drogi publicznej –
zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów z Gminy Wilamowice.
Pojemnik nie może być obciążony odpadami ponad nośność, jaką
producent wskazał w opisie na jego obudowie.
Worki z odpadami wystawione do odbioru powinny być związane.

Zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Odpady do PSZOK właściciel/mieszkaniec dostarcza własnym transportem.
Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do:
1) podania adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą,
2) okazania dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Wilamowice
lub okazania dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
Gminy Wilamowice za ostatni kwartał.
Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych
odpadów z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości,
składu, zabezpieczenia itp.
Odpady w PSZOK gromadzi się selektywnie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach,
zgodnie ze wskazaniami pracownika PSZOK.
Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK oraz do ich umieszczenia
w odpowiednim kontenerze, pojemniku lub wyznaczonym miejscu zobowiązany jest
właściciel/ mieszkaniec dostarczający odpady.
Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK jest udokumentowane.
W przypadku korzystania z usługi transportu, przywożący odpad musi posiadać
pisemne upoważnienie właściciela lub mieszkańca nieruchomości do przekazania
w jego imieniu odpadów do PSZOK. Upoważnienie musi zawierać dane pozwalające
jednoznacznie zidentyfikować właściciela i transportującego i jest jednorazowe. Wzór
upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu PSZOK.
Pamiętaj
Regulamin PSZOK udostępniony jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Wilamowicach, stronie internetowej www.bip.wilamowice.pl oraz w Punkcie
Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych
w PSZOK
1) papier,
2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło,
4) bioodpady – odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, za wyjątkiem
zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym,
5) bioodpady – pozostałe bioodpady niewymienione w punkcie 4), w tym skoszona
świeża trawa, liście, ścięte kwiaty, części drobnych gałęzi, których wielkość nie będzie
przekraczać 40 cm itp. – pochodzące z nieruchomości, na której zlokalizowany jest
budynek mieszkalny, dla której została złożona deklaracja, za wyjątkiem zwolnionych
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym,
6) odpady niebezpieczne,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony w ilości do 8 szt. od właściciela nieruchomości w danym roku
kalendarzowym,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych prac wykonanych we
własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót) – w ilości do 2 m3 od właściciela nieruchomości
w danym roku kalendarzowym,
14) odpady tekstyliów i odzieży,
15) popiół.
Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
podaje się na harmonogramach odbioru odpadów oraz na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl
Uwaga! Przed przekazaniem odpadów proszę o zapoznanie się z regulaminem Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wilamowice.

Wzór upoważnienia dla osób/podmiotów przekazujących
odpady do PSZOK w imieniu właściciela nieruchomości
Poniższą treść można skopiować lub napisać odręcznie.
Wilamowice, dnia …….-…….-…………r.
U P O WA Ż N I E N I E
Ja, niżej podpisany
Imię i nazwisko:.............................................................................................................................
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….…
upoważniam
Imię i nazwisko: ............................................................................................................................
Adres
zamieszkania: ………………………………………………………………………………….
/miejscowość, ulica i nr/
lub w przypadku świadczenia usług transportu odpadów przez firmę:
Imię i nazwisko pracownika ….....................................................................................................
Nazwa firmy: ….................................................................................... NIP.................................
Siedziba firmy: ………………………………………………………………..…………….......
/miejscowość, ulica i nr/
do transportu i przekazania odpadów w moim imieniu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Gminie Wilamowice wytworzonych na terenie nieruchomości zlokalizowanej
w ………………………….. przy ulicy ….................................................. nr domu …..... nr lokalu ….....
której jestem:
właścicielem,
współwłaścicielem,
użytkownikiem
wieczystym,
jednostką
organizacyjną
lub osobą posiadającą nieruchomość w zarządzie albo użytkowaniu, innym podmiotem władającym
nieruchomością *
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOK oraz, że dostarczone odpady nie
pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli miejsca
wytworzenia odpadów przez pracowników Urzędu Gminy w Wilamowicach a w przypadku stwierdzenia,
iż podana informacja jest niezgodna z prawdą wyrażam zgodę na obciążenie fakturą VAT za przyjęcie
odpadów.

............................................................
czytelny podpis
* właściwe podkreślić

