
SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY PODDĘBICE

INFORMACJE OGÓLNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Gminnym  systemem  gospodarki  odpadami  komunalnymi  objęci  zostali  właściciele  nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Poddębice.
Gminny system odbierania odpadów obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składa  się  do  Urzędu  Miejskiego
w Poddębicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Poddębic w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.
W  przypadku  niezłożenia  deklaracji  burmistrz  określi,  w  drodze  decyzji,  wysokość   opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OPŁATY

Opłata za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach zamieszkałych zależy od liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość i wynosi:
- 9,00 zł/miesięcznie od osoby za odpady segregowane
- 13,00 zł/ miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane

Właściciele nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami uiszczać będą miesięcznie, do 10 dnia
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało zobowiązanie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy wskazany
przez Gminę Poddębice.

SEGREGACJA ODPADÓW

W  ramach  gminnego  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  właściciele  nieruchomości  zobowiązani
są do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.                              
Do gromadzenia i segregacji odpadów na terenie gminy Poddębice wykorzystywane są pojemniki i worki dostarczone
przez firmę wywozową.
Worki oznaczone są następującymi kolorami: 
- niebieskie – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 
- zielone – z przeznaczeniem na szkło, 
- żółte lub ze stali (siatka) – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
- białe – z przeznaczeniem na metale i opakowania wielomateriałowe,
- czarne – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

Zmieszane odpady komunalne zbierane są do pojemników dostarczonych przez firmę wywozową.

Segregacja  u  źródła  polega  na  zbieraniu  i  segregacji:  odpadów  zmieszanych,  szkła,  plastiku  oraz  odpadów
biodegradowalnych.

Na terenie Gminy Poddębice przy ul. Młynarskiej 5 w Poddębicach (teren Oczyszczalni Ścieków) funkcjonuje Gminny
Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (GPSZOK).  GPSZOK  przyjmuje  nieodpłatnie  odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Poddębice, a w szczególności odpady
zbierane selektywnie, w tym m.in.: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elekroniczny,  meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe,  zużyte  opony  z
pojazdów jednośladowych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż
1000  kg  na  daną  nieruchomość  zamieszkałą  na  rok  w  zabudowie  jednorodzinnej  oraz  1000  kg  na  dany  lokal
zamieszkały w zabudowie wielorodzinnej na rok, zużyte opony z samochodów osobowych w ilości nie większej niż 4
szt. na jednego dorosłego mieszkańca danej nieruchomości zamieszkałej na rok w zabudowie jednorodzinnej oraz w
ilości nie większej niż 4 szt. na jednego dorosłego mieszkańca na dany lokal zamieszkały w zabudowie wielorodzinnej
na rok.

Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji tj.: ścięta trawa, liście, chwasty, młode gałęzie,
odpady  kuchenne,  odpady  po  zbiorach  owoców  mogą  być  kompostowane  na  terenie  własnej  nieruchomości,
we własnym zakresie w przystosowanych do tego celu kompostownikach. 



W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przeprowadzane są nie rzadziej niż raz w roku bezpłatne zbiórki
odpadów wielkogabarytowych  (meble,  duże  AGD,  RTV)  oraz  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego
w formie objazdowej – wystawki przed posesją w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim
wyprzedzeniem. 

                                                                                      ZASADY  SEGREGACJI  U  ŹRÓDŁA

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

        PAPIER I TEKTURA

gazety, książki w miękkich okładkach lub po 
usunięciu twardych, katalogi, prospekty, tekturę, 
worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie

opakowań z jakąkolwiek zawartością, 
lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów 
reklamowych, tapet, kalki, papieru termicznego, 
zatłuszczonego i brudnego papieru (jeśli jest to 
fragment wystarczy oderwać), opakowań 
wielomateriałowych (kartoników, opakowań tetra 
pak), artykułów higienicznych

* bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była 
mokra!!!

                   SZKŁO

szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki, 
szklane opakowania po kosmetykach)

szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, 
szkła zbrojonego, luster), szklanek, kieliszków, 
szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, 
ceramiki (fajansu, porcelany, naczyń typu arco, 
doniczek, misek, talerzy), szkła okularowego, 
żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych 
opakowań farmaceutycznych i chemicznych 

       TWORZYWA SZTUCZNE

puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. 
typu PET), puste butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach czystości (np. po 
szamponach, płynach), plastikowe opakowania po 
żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach), 
plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki z 
tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe

opakowań po medykamentach, opakowań i butelek 
po olejach spożywczych i silnikowych oraz 
smarach, puszek i pojemników po farbach i 
lakierach, opakowań po środkach chwasto i 
owadobójczych, zabawek, sprzętu AGD 

 METALE  I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

puszki po napojach i konserwach, kapsle i inne 
elementy metalowe, opakowania wielomateriałowe
po sokach, napojach, mleku

puszek po farbach, lakierach i aerozolach, metali 
łączonych z innymi materiałami, baterii i 
akumulatorów

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

obierki i resztki warzyw oraz owoców, skorupki 
jajek, resztki jedzenia natury roślinnej, łupiny 
orzechów, fusy po kawie i herbacie wraz z 
papierowym filtrem, resztki kwiatów doniczkowych i
ciętych oraz ziemię doniczkową, resztki produktów 
mlecznych, stary chleb, produkty pochodzenia 
roślinnego, skoszoną trawę, chwasty, liście, ścięte 
gałęzie drzew  i krzewów, opakowania 
biodegradowalne

resztek mięsa i kości, zepsutej żywności, odchodów
zwierzęcych, papierosów i niedopałków, drewna, 
kartonów wielomateriałowych, resztek jedzenia w  
płynie, popiołu z kominka, pieca, worków z 
odkurzacza, piasku dla kota

DO KOSZA (POJEMNIKA) NA ODPADY ZMIESZANE 
WRZUCAMY: wszystkie odpady zmieszane po wysegregowaniu tzw. odpady mokre                                                                                               
NIE WRZUCAMY: gorącego popiołu i szlaki, odpadów ogrodowych, skoszonej trawy, liści i gałęzi

 
DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie dodatkowe informacje na temat  gospodarki  odpadami na terenie gminy Poddębice oraz wzór  deklaracji
dotyczącej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (z  możliwością  pobrania  druku)  można  uzyskać
na stronie internetowej Gminy Poddębice.


