
Szanowny Mieszkańcu, 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Kawęczyn będzie realizowała 
obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. 

Od  tego  dnia  Mieszkańcy Gminy będą  oddawali  zebrane  odpady komunalne  przedsiębiorcy,  z 
którym gmina zawrze umowę na świadczenie usług w tym zakresie. Usługa ta będzie świadczona w 
zamian za opłatę jaka będzie wnoszona do Urzędu Gminy. W ramach uiszczanej opłaty Mieszkańcy 
będą mieli zagwarantowany odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości.

Z  tych  środków  gmina  będzie  pokrywała  koszty  związane  z  odbiorem,  transportem  i 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych, windykacją  oraz tworzeniem   PSZOK. 

Nowe zapisy  ustawy zobowiązują  gminę  do  zapewnienia  osiągnięcia  odpowiednich  poziomów 
recyklingu i  odzysku oraz ograniczenia  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania.

Zgodnie z w/w ustawą właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączania nieruchomości do 
istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  wyposażania  nieruchomości  w  szamba  lub  przydomowe 
oczyszczalnie. Właściciele nieruchomości wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie 
są  zobligowani  do  ich  opróżniania  i  wywozu  nieczystości  ciekłych,  co  powinni  potwierdzać 
stosownymi  umowami  i rachunkami.

Kilka ważnych informacji:
Ø  Nowym  systemem  objęci  zostaną  właściciele  nieruchomości,  na  których  powstają  odpady 

(mieszkańcy gminy oraz podmioty gospodarcze, szkoły urzędy itp.).

Ø  Selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona w systemie workowym tzw. zbiórka u „źródła”.

Ø  Na każdej nieruchomości będzie musiał znajdować się co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
120 litrów w kolorze czarnym lub szarym. W pojemniku tym należy zbierać  odpady zmieszane, 
 które  będą  odbierane  2  razy  w  miesiącu bądź  odpady  pozostałe  po  segregacji, które  będą 
odbierane 1 raz w miesiącu. 

Ø  Za odbiór odpadów segregowanych będą mniejsze opłaty. 

Ø  Odpady zbierane w sposób selektywny muszą być gromadzone w specjalnie przeznaczonych do 
tego celu workach. 

Ø  Za wnoszone opłaty każdy mieszkaniec będzie mógł  oddać miesięcznie  120 litrów odpadów 
komunalnych.

Ø  Odpady wielkogabarytowe będą odbierane 2 razy w roku w formie tzw. „ wystawek”.

Ø  Na terenie gminy do czasu wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) będzie działał  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych.

Ø  Odbiór odpadów będzie odbywał się wg ustalonego harmonogramu, który zostanie dostarczony 
mieszkańcom. 

 

 

 

 

 



Odpady zbierane w sposób selektywny:

 
Frakcja

 
Worek/
 kolor

 
Częstotliwość

 
Sucha

 
110 l
niebieski
 

 
1 x miesiąc

Wolno wrzucać: opakowania z papieru lub tektury, gazety, czasopisma, katalogi, foldery, papier szkolny i  
biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, butelki po napojach, opakowania po chemii  
gospodarczej, kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki,  
reklamówki i inne folie, styropian, puszki po napojach, sokach, puszki po konserwach, złom żelazny i  
metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki z słoików i innych pojemników, folie aluminiową,  
kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe itp.  

Zabrania się wrzucać: pieluchy jednorazowe, podpaski, pampersy, worki po nawozach,  
strzykawki, artykuły medyczne, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i  
olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 
Szkło i 
opakowania 
szklane
 

 
110 l
zielony
 

 
1 x kwartał

Wolno  wrzucać:  butelki  i  słoiki  szklane  po  napojach  i  żywności;  butelki  po  napojach 
alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach. 

Zabrania się wrzucać: szkło stołowe – żaroodporne, ceramikę, doniczki, znicze z zawartością wosku,  
żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektor , nie opróżnione opakowania po lekach, olejach,  
rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne , szyby okienne i zbrojone, szyby 
samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelanę, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

 
Biodegradowalne  
i zielone

 
60  l
brązowy

 
 
2 x miesiąc

kompostownik własne
 

Wolno wrzucać: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny i korę drzew, 
owoce.

Zabrania się  wrzucać: kości zwierząt, mięso i padlinę zwierząt, olej jadalny, drewno 
impregnowane,  płyty wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne 
odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 
Niebezpieczne i 
problemowe

 
110 l
żółty
 

 
1 x  rok

Wolno wrzucać: przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne 
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 



Deklaracje i opłaty:
Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia deklaracji, na podstawie której zostanie 
określona  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Niedopełnienie  tego 
obowiązku może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 
54 Kodeksu Karnego Skarbowego). 

Wysokość opłat będzie uzależniona od rodzaju nieruchomości: 

Nieruchomości zamieszkałe tj. gospodarstwa domowe: 

Stawka  opłaty  za  odbiór  odpadów  zebranych  w  sposób  selektywny  będzie 
wynosiła                                7 zł od osoby miesięcznie.
Stawka opłaty za odbiór odpadów zebranych w sposób nie selektywny (  tj.  zmieszany)  będzie 
wynosiła   12 zł od osoby miesięcznie.
Wysokość opłaty dla właścicieli tych nieruchomości będzie iloczynem liczby osób zamieszkujących 
daną  nieruchomość i stawką uzależnioną od przyjętego sposobu zbiórki odpadów.

Nieruchomości niezamieszkałe (tj. podmioty gospodarcze, szkoły urzędy itp.) Tutaj stawka opłaty 
jest rozróżniona w zależności od sposobu zbiórki odpadów oraz wielkości pojemników.  Wysokość 
opłaty  będzie  iloczynem  liczby  pojemników  o  określonej  wielkości  i  stawką  uzależnioną  od 
przyjętego sposobu zbiórki odpadów.

Opłaty  należy  dokonywać  do  20  dnia  każdego  miesiąca.  Pierwszą  wpłatę  należy  dokonać  w 
terminie do 20 lipca 2013 roku.
Podjęte uchwały: 
W związku z nałożonymi na Gminę nowymi obowiązkami  Rada Gminy Kawęczyn  w dniu 20 
grudnia  2012  roku  na  XXVII  Sesji  podjęła  odpowiednie  uchwały,  które  doprecyzowują 
funkcjonowanie nowego systemu:

- Uchwałę Nr XXVII/143/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kawęczyn. 

-  Uchwałę  Nr  XXVII/144/2012  w  sprawie odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
-  Uchwałę  Nr  XXVII/145/2012  w  sprawie wyboru  metod  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  na  terenie  nieruchomości,  stawki  takiej  opłaty  oraz  stawki  opłaty  za 
pojemnik o określonej pojemności.

-  Uchwałę  Nr  XXVII/146/2012  w  sprawie terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłat  za 
gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

- Uchwałę Nr XXVII/147/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

- Uchwałę Nr XXVII/148/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 


