
Szanowni Państwo! 
 
Od 1 lipca 2013 r zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach zmieniają się zasady gospodarki odpadami.  
Najważniejsze zasady zbiórki odpadów obowiązujące od 1 lipca 2013 r. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki 
następujących odpadów: 
1) papieru,  makulatury i tektury;  
2) szkła bezbarwnego i kolorowego;  
3) tworzyw sztucznych;  
4) metali (np. puszki, złom);  
5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach);  
6) przeterminowanych leków i chemikaliów;  
7) zużytych baterii i akumulatorów;  
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;  
9) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli);  
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;  
11) zużytych opon;  
12) odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych.  

2. Do selektywnej zbiórki odpadów używane będą worki: 
1) biały - przeznaczony na papier, makulaturę, tekturę, opakowania 

wielomateriałowe (np. kartony po napojach);  
2) zielony  - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe;  
3) żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne;  
4) czerwony - przeznaczony na metale (puszki, drobny złom).  
Worki do selektywnej zbiórki będą dostarczane przez przedsiębiorcę 
nieodpłatnie. 
Szkło, puszki, opakowania po jogurtach, sokach, mleku itp. powinny być 
pozbawione zawartości oraz umyte- w przeciwnym razie zostaną uznane za 
odpady niesegregowane. Z butelek, słoików należy usunąć kapsle, nakrętki. 

3. Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemniku 110 l – 120 l. 
Każdy mieszkaniec zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość  
w pojemnik o objętości 110 l– 120 l i dbać o jego czystość. Tylko  
w wyjątkowych (pojedynczych) przypadkach odpady zmieszane można 
gromadzić w worku koloru czarnego o pojemności 120 l. Koszt zakupu 
pojemników i worków koloru czarnego na odpady zmieszane ponosi 
właściciel nieruchomości.  



4. Odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane w workach będą, 
podobnie jak dotychczas, odbierane raz w miesiącu wg harmonogramu, 
który otrzyma każde gospodarstwo domowe. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe 
(np. meble), opony będą zbierane raz w roku w podanych wcześniej 
terminach – należy je podobnie jak dotychczas wystawiać przed posesje.   

6. Przeterminowane leki zbierane będą do pojemnika znajdującego się  
w Aptece w Białobrzegach. 

7. Baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się  
w szkołach. 

8. Odpady biodegradowalne (odpady zielone, kuchenne) można 
poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały  
i jest to najlepsza i najtańsza forma ich zagospodarowania. 

9. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy 
Białobrzegi wynosić będzie od 1 lipca 2013 r 14,00 zł miesięcznie od 
gospodarstwa domowego w przypadku gdy gospodarstwo domowe 
prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i 28,00 zł 
miesięcznie jeżeli firma zbierająca odpady stwierdzi, że gospodarstwo 
domowe nie segreguje odpadów. Opłatę tę należy wnosić 1 raz na  
2 miesiące w następujących terminach do: 15 lutego, 15 kwietnia, 
15 czerwca, 15 sierpnia,15 października i 15 grudnia. W odniesieniu do 
tego roku opłatę tę wnosimy począwszy od 15 sierpnia 2013 r. Opłatę 
można wnieść jednorazowo z góry za kilka miesięcy lub za cały rok. Opłatę 
należy wnosić na konto Gminy Białobrzegi nr konta 66 9177 1021 2002 
3000 0101 0001 z dopiskiem „Opłata za odbiór odpadów”.  

10.  Obowiązkiem każdego mieszkańca jest złożenie do Urzędu Gminy 
Białobrzegi deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie do 31-05-2013 r.  
Aby usprawnić i ułatwić składanie deklaracji zorganizujemy dyżury 
pracowników Urzędu Gminy w poszczególnych sołectwach w Domach 
Kultury, podczas których będzie można złożyć wypełnioną deklarację oraz 
wypowiedzenie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej  
w Białobrzegach na wywóz śmieci.  
Dyżury będą w następujących terminach:  
- Wola Dalsza, Białobrzegi /pr/- 07-05-2013 r. w godz. 1100-1800 
- Dębina, Korniaktów Płd - 08-05-2013 r. w godz.1300-1700 
- Budy Łańcuckie /pr /, Budy Łańcuckie /l/- 09-05-2013 r. godz. 1300-1700 
- Korniaktów Płn., Białobrzegi /l/- 10-05-2013w godz. 1300-1700 

 


