
Informacje ogólne dla właścicieli nieruchomości 
• Gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęci 

są właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 
Poddębie. 

• Gminny system odbierania odpadów komunalnych obejmuje 
jedynie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym. 

 

Opłaty 

• Opłata za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach 
zamieszkałych zależy od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość i wynosi od 01.01.2020 r. 27,00 zł  miesięcznie od 
jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomości, jeżeli odpady 
zbierane są w sposób selektywny. 

• Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie ponosił od 
01.01.2020 r. podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 54,00 zł miesięcznie od 
jednej osoby zamieszkującą daną nieruchomość. 

• Opłatę należy uiszczać bez wezwania, raz na miesiąc z dołu do 10 
dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego 
dotyczy obowiązek ponoszenia opłat. 

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

Obowiązki właścicieli nieruchomości 
• Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składa się do Burmistrza Poddębic. 
• W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. 

• W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Poddębic w 
drodze decyzji określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel 
nieruchomości. 

• Ponoszenie na rzecz Gminy Poddębice opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 

 

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. 

• Pojemniki i worki na odpady zbierane w sposób selektywny oznaczone są następującymi kolorami: 

 
NIEBIESKIE – z przeznaczeniem na papier i tekturę 

ZIELONE – z przeznaczeniem na szkło 

BRĄZOWE – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne 

CZARNE – na pozostałości z segregacji (odpady zmieszane) 
 
 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE 
• Szczegółowy sposób segregacji odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Główna zasada segregacji odpadów polega na 
oddzieleniu surowców od odpadów (które nie nadają się do powtórnego przetworzenia). Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw 
sztucznych wraz z metalami, a także oddzielenie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe 
surowce do ponownego przetworzenia. 

• Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po chemikaliach, a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) itp. 
Tych odpadów nie wolno wrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (GPSZOK) mieszczącego się przy ul. Młynarskiej 5 w Poddębicach. 

• GPSZOK przyjmuje nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poddębice selektywnie zebrane odpady 
komunalne tj.: papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 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. 

 JAK SEGREGOWAĆ 
 

Należy wrzucać Nie należy wrzucać 
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) 
• katalogi, ulotki, prospekty 
• gazety i czasopisma 
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 
• zeszyty i książki 
• papier pakowy 
• torby i worki papierowe 

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 
• papieru lakierowanego i powleczonego folią 
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 
• kartonów po mleku i napojach 
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych  

materiałach budowlanych 
• tapet 
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych 
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych 
• ubrań 

 
Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 
• nakrętki 
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych 
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) 
• opakowania po środkach czystości i kosmetykach  

(np. szamponach, paście do zębów) itp. 
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 
• puszki po konserwach, napojach 
• folię aluminiową 
• metale kolorowe 
• kapsle, zakrętki od słoików 

• butelek i pojemników z zawartością 
• plastikowych zabawek 
• opakowań po lekach 
• zużytych artykułów medycznych 
• opakowań po olejach silnikowych 
• części samochodowych 
• zużytych baterii i akumulatorów  
• puszek i pojemników po farbach i lakierach 
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 
Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

• szklane butelki i słoiki po napojach i żywności  
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane 

z trwale połączonych kilku surowców) 

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 
• szkła okularowego 
• szkła żaroodpornego 
• zniczy z zawartością wosku 
• żarówek i świetlówek 
• reflektorów 
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych 
• luster 
• szyb okiennych i zbrojonych 
• monitorów i lamp telewizyjnych 
• termometrów i strzykawek 

 
Należy wrzucać Nie należy wrzucać 

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) 
• gałęzie drzew i krzewów 
• skoszoną trawę, liście, kwiaty 
• trociny i korę drzew 
• niezaimpregnowane drewno 
• resztki jedzenia 

• kości zwierząt 
• mięsa i padliny 
• odchodów zwierząt 
• popiołu z węgla kamiennego 
• leków 
• drewna impregnowanego 
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF 
• ziemi i kamieni 
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) 

ODPADY ZMIESZANE 
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem  
odpadów niebezpiecznych. 

 
 

• Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne mogą być kompostowane na terenie własnej nieruchomości, 
we własnym zakresie, w przystosowanych do tego celu kompostownikach. 


