
 

JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ? 

PRZETERMINOWANE LEKI 
 Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, 

 pojemniki w aptekach.  

CHEMIKALIA 
 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych.  

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY 
MAŁOGABARYTOWE 

 pojemniki w budynkach użyteczności 
publicznej, 

 punkty handlowe, 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.  

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY 

 zbiórka odpadów, 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych,  

MEBLE I INNE ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE, OPONY 

 zbiórka odpadów, 

 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

ODPADY BUDOWLANE 
I ROZBIÓRKOWE  
powstałe podczas prowadzenia  
prac nie wymagających pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia 
budowlanego 

 należy przekazywać własnym 
transportem do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

JAK CZĘSTO ODPADY BĘDĄ ODBIERANE? 

ODBIÓR Z POSESJI 

Odpady zmieszane raz na miesiąc 

Szkło raz na 3 miesiące 

Tworzywa sztuczne,papier, metal,  
opakowania wielomateriałowe  

raz na miesiąc 

ODBIÓR Z GNIAZD SEGREGACJI 

Szkło raz na 3 miesiące 

Tworzywa sztuczne,  metal,  
opakowania wielomateriałowe  

raz na miesiąc 



Od 1 lipca 2013 roku ruszy nowy system gospodarowania     

odpadami komunalnymi. Zmiany te są spowodowane nowelizacją ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przewiduje przejęcie 

gospodarki odpadami przez gminy tzn. odpady tzw. domowe musi 

zagospodarować Gmina za odpłatnością wnoszoną na jej konto.  

Co nowego dla mieszkańca nieruchomości zamieszkałej? 

 Przedsiębiorca, który wygrał przetarg wyposaży nieruchomości 
w pojemniki zgodnie ze złożoną deklaracją do dnia 25.06.2013 r. 

 Obowiązek zbierania odpadów zgodnie z deklaracją, na zasadach 
określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie 
Gminy Sulmierzyce, 

 Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony w późniejszym 
terminie, 

 PAMIĘTAJ !!! obowiązek wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
w cyklu miesięcznym, do 15 dnia następnego miesiąca. Po raz pierwszy 
za lipiec br., do 15 sierpnia br. itp.,  

 Każdy właściciel nieruchomości otrzyma numer odrębnego konta 
bankowego na który będzie uiszczał opłatę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców Gminy Sulmierzyce została 

przygotowana informacja, która ma na celu 

zapoznanie się Państwa z  nowym system 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Wójt Gminy Sulmierzyce 

  Gabriel Orzeszek 


