
SZANOWNY MIESZKAŃCU         

Przed nami duże zmiany, wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U z dnia 2012 r. poz. 391). Do dnia 1 lipca 2013r. gmina ma czas na wprowadzenie 

nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

W związku z powyższym podczas sesji Rady Gminy Strzelce mającej miejsce w dniu 27.12.2012r., podjęte zostały 

następujące uchwały: 

 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce, 

 Uchwała w sprawie dokonania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

ustalenia stawki tej opłaty, 

 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

 Uchwała w sprawie określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych. 

Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą mieli obowiązku 

zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych. Dotychczasowe umowy będzie należało rozwiązać do 1 lipca 2013r. Zastąpi je 

umowa podpisana przez gminę z wyłonioną w przetargu firmą.  

WAŻNE! Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie będzie obejmował instytucji i firm. Podmioty 

te mają obowiązek posiadać indywidualne umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych. 

Na podstawie podjętych uchwał ustalono, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez 

Gminę Strzelce będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość. Opłata ta 

wyniesie : - 10,00 zł od osoby za miesiąc, w przypadku, gdy odpady nie będą segregowane lub 6,00 zł od osoby za 

miesiąc, w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów. 

Opłata będzie obowiązywać wszystkie osoby mieszkające na terenie gminy Strzelce. Będziemy płacić kwartalnie : 

za miesiące : styczeń, luty, marzec – do dnia 15 marca,  kwiecień, maj, czerwiec -  do dnia 15 maja, lipiec, 

sierpień, wrzesień -  do dnia 15 września, październik, listopad, grudzień - do dnia 15 listopada. Opłaty będzie 

można uiszczać za pośrednictwem banku, przez Internet lub w punkcie kasowym Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 

1, 99-307 Strzelce.  

Opłaty będą naliczane na podstawie złożonej deklaracji, wypełnionej przez właściciela nieruchomości. Pierwsza 

deklaracja musi zostać złożona do dnia 30 kwietnia 2013r. 

W deklaracji należy wpisać zgodne z prawdą informacje nt. liczby osób zamieszkujących posesję (w tym małe 

dzieci). Wszelkie zmiany mające wpływ na zmianę wysokości opłaty np. narodziny dziecka, wyprowadzka, 

zamieszkanie nowego domownika, należy zgłosić w terminie 14 dni od daty powstania zmiany. Ten sam termin 

obowiązuje od daty powstania odpadów na danej nieruchomości. 

 

Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie tego dokumentu jest obowiązkowe ! 
 

Konsekwencją niezłożenia deklaracji będzie wszczęcie postępowania w trybie ordynacji podatkowej. 
 

Odpady gromadzić będziemy w pojemnikach i workach. Pojemniki będą przeznaczone na odpady zmieszane, czyli 

te które pozostaną po wyselekcjonowaniu odpadów nadających się do dalszego przetworzenia. W workach będziemy 

segregować : 



Worek żółty – wrzucamy :papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa 

sztuczne, w tym : 

plastikowe butelki po: napojach, środkach czystości, środkach zmiękczających tkaniny, płynach 

do prania, środkach do pielęgnacji ciała; metalowe puszki po:  żywności, napojach, karmie dla 

zwierząt, inne opakowania metalowe; pakowania tetrapack (wielomateriałowe), gazety, 

czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy, książki,torebki papierowe, tekturę i 

kartony, zużyte ubrania, buty, tworzywa sztuczne, plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych, opakowania z papieru powlekanego opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, opakowania po 

mrożonkach, małe opakowania ze styropianu itp. 

ZALECA SIĘ !  W miarę możliwości zgniatanie odpadów w celu zmniejszenia ich kubatury. 
 

Worek zielony – wrzucamy : szkło–kolorowe i bezbarwne, w tym : 

butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, słoiki 

(bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach, inne 

opakowania szklane itp. 
 

 

 

Worek brązowy – wrzucamy : Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji ; odpady zielone 

w tym: odpadki kuchenne (stałe), skorupki jaj, odpadki z ryb, odpadki z mięsa i drobne 

kości, skorupki z orzechów 

resztki owoców i warzyw, zepsuta żywność, filtry do kawy i herbaty z zawartością, kwiaty i 

pozostałości roślin, liście 

trawa, przycięte części drzew i krzewów, ręczniki papierowe, chusteczki, papier toaletowy, serwetki, popiół 

drzewny, małe zwierzęce odchody z trocinami itp. 
 

Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, zbierać i gromadzić na 

przydomowych kompostowniach. 
 

Pojemniki – wrzucamy : odpady pozostałe po segregacji w tym : wszystkie odpady pozostałe po wysegregowaniu 

(tzw odpady mokre). 

NIE WRZUCAMY : gorącego popiołu i szlaki, odpadów ogrodowych, skoszonej trawy, liści i gałęzi. 
 

Nowy system nie będzie obejmował odpadów pobudowlanych i poremontowych. Aby pozbyć się takich odpadów 

mieszkańcy powinni w indywidualnym zakresie i na własny koszt zamówić stosowny kontener. 

Pojemniki i worki wystawiać będziemy w terminach wyznaczonych w harmonogramie.  

 
Odpady typu : chemikalia, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  odpady w postaci mebli, odpady 

wielkogabarytowe, opony należy przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem 

wywozu. W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego istnieje możliwość przekazania tego typu 

odpadów do punktów sprzedaży w/w sprzętu. W każdym czasie właściciel nieruchomości może dostarczyć w/w 

odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Strzelce. 
 

UWAGA : Druki deklaracji i harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zostaną dostarczone Państwu za 

pośrednictwem sołtysów lub będzie je można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godz. od 7.00 

do 15.00. Formularze deklaracji i harmonogramy można znaleźć również na stronach internetowych urzędu : 

ugstrzelce.bip.org.pl oraz www.strzelce.gmina.pl. 
 

O wszelkich zaistniałych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco. 
 

Szczegółowe informacje pod nr tel. : (24) 356-66-01 lub (24) 356-66-14. 
 


