
ILE ZAPŁACÑ PA¡STWO ZA ODBIÓR ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD 1 WRZEÂNIA 2019 R. 

W zwiàzku z podj´ciem 25 czerwca 2019 nr. Uchwały VIII/103/2019 Rady Gminy Wieliszew w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

nn MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY  DDOOMMÓÓWW  JJEEDDNNOORROODDZZIINNNNYYCCHH::

– jeÊli segregujesz – 29 z∏ miesi´cznie za osob´ zamieszkałà 

– jeÊli nie segregujesz – 58 z∏ miesi´cznie za osob´ zamieszkałà 

nn MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY  ZZAABBUUDDOOWWYY  WWIIEELLOORROODDZZIINNNNEEJJ::  

– jeÊli segregujesz – 9,70 z∏ za 1 m3 zu˝ytej wody z danej nieruchomoÊci

– jeÊli nie segregujesz – 19,40 z∏ za 1 m3 zu˝ytej wody z danej nieruchomoÊci

– zni˝ka dla rodzin wielodzietnych posiadajàcych Kart´ Du˝ej Rodziny wynosi 30% stawki podstawowej
i przysługuje tylko w przypadku segregacji odpadów. 

nn MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII,,  NNAA  KKTTÓÓRRYYCCHH  ZZNNAAJJDDUUJJÑÑ  SSII¢¢  DDOOMMKKII  LLEETTNNIISSKKOOWWEE,,  
OORRAAZZ  WWŁŁAAÂÂCCIICCIIEELLEE  IINNNNYYCCHH  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII  WWYYKKOORRZZYYSSTTYYWWAANNYYCCHH  WW CCEELLAACCHH  

RREEKKRREEAACCYYJJNNOO--WWYYPPOOCCZZYYNNKKOOWWYYCCHH::

– jeÊli segregujesz – 192 z∏ rocznie

– jeÊli nie segregujesz – 360 z∏ rocznie

nn NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII  NNIIEEZZAAMMIIEESSZZKKAAŁŁEE,,  
NNAA  KKTTÓÓRRYYCCHH  PPOOWWSSTTAAJJÑÑ  OODDPPAADDYY  KKOOMMUUNNAALLNNEE,,  TTJJ..  SSZZKKOOŁŁYY,,  SSKKLLEEPPYY,,  FFIIRRMMYY::

– jeÊli segregujesz – 32 z∏ za pojemnik

– jeÊli nie segregujesz – 60 z∏ za pojemnik

– jeÊli segregujesz – 100 z∏ za pojemnik

– jeÊli nie segregujesz – 150 z∏ za pojemnik

– jeÊli segregujesz – 420 z∏ za pojemnik

– jeÊli nie segregujesz – 520 z∏ za pojemnik

– jeÊli segregujesz – 520 z∏ za pojemnik

– jeÊli nie segregujesz – 620 z∏ za pojemnik

TERMINY PŁATNOÂCI:
nn    MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII  JJEEDDNNOORROODDZZIINNNNYYCCHH,,  

WWIIEELLOORROODDZZIINNNNYYCCHH II NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII,,  NNAA  KKTTÓÓRRYYCCHH  NNIIEE  ZZAAMMIIEESSZZKKUUJJÑÑ  MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY::
z dołu w terminie do 20. dnia ka˝dego miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego opłata dotyczy

nn    WWŁŁAAÂÂCCIICCIIEELLEE  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII,,  NNAA  KKTTÓÓRRYYCCHH  ZZNNAAJJDDUUJJÑÑ  SSII¢¢  DDOOMMKKII  LLEETTNNIISSKKOOWWEE  
OORRAAZZ  WWŁŁAAÂÂCCIICCIIEELLEE  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII  WWYYKKOORRZZYYSSTTYYWWAANNYYCCHH  

WW CCEELLAACCHH  RREEKKRREEAACCYYJJNNOO--WWYYPPOOCCZZYYNNKKOOWWYYCCHH::
bez wezwania za cały rok z góry w terminie do 31 marca danego roku



Na czym polega segregacja?
Segregacja Êmieci wcià˝ budzi wiele kontrowersji i dla wielu z nas nie jest czymÊ
oczywistym. Cz´sto pojawia si´ pytanie, czy w jej ramach zapewniony jest rów-
nie˝ odbiór odpadów zmieszanych. Tak, to ze strumienia odpadów wysegrego-
wujemy te, które nadajà si´ do powtórnego przetworzenia, czyli tworzywa
sztuczne i metale (worek / pojemnik ˝ółty), papier (worek / pojemnik niebieski),
opakowania szklane (worek / pojemnik zielony) oraz odpady biodegradowalne

(worek / pojemnik bràzowy). Odpady zmieszane to wszystko, czego nie mo˝emy
wrzuciç do ˝adnego z worków bàdê pojemników lub oddaç do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odbiór odpadów odbywa si´ zgod-
nie z harmonogramem sprzed posesji. Odpady zmieszane odbierane sà co 14
dni, odpady segregowane co 28 dni, raz w miesiàcu odpady biodegradowal-
ne oraz dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe.

JAK SEGREGOWAå ODPADY?
RODZAJE WORKÓW, POJEMNIKÓW

PLASTIK + DROBNE METALE +
OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE
WOREK ˚ÓŁTY

zgniecione i puste butelki typu PET, butelki i pojemniki
po Êrodkach higienicznych, pioràcych i czyszczàcych, folie

opakowaniowe, torebki foliowe, reklamówki, artykuły
gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, drobny

złom, odpady metalowe – zgniecione puszki, folia
aluminiowa, opakowania po ˝ywnoÊci (jogurtach, serkach,

kefirach), opakowania wielomateriałowe (kartony
po mleku, sokach) itp.

PAMI¢TAJ:
Zanim wyrzucisz do worka, opró˝nij wyrzucane

przedmioty (mycie nie jest obowiàzkowe), 
zdejmij zakr´tki, kapsle, korki. 

Zgnieç puszki i butelki plastikowe. 

tworzyw piankowych, silikonów, gumy, styropianu,
tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, pieluch,

pampersów, podpasek, folii i innych odpadów
budowlanych, puszek po farbach i aerozolach, opakowaƒ

po Êrodkach owadobójczych i chwastobójczych, opakowaƒ
po olejach i smarach.  

TE ODPADY WRZUCAMY DO POJEMNIKA 
NA ÂMIECI ZMIESZANE

SZKŁO
WOREK ZIELONY

butelki po napojach ró˝nego typu, słoiki po d˝emach
i przetworach, szklane opakowania po kosmetykach.

PAMI¢TAJ:
– Zdejmij zakr´tk´

– Nie tłucz szkła przed jego wyrzuceniem!

naczyƒ ˝aroodpornych, fajansu, ceramiki, kryształów,
płytek ceramicznych, doniczek, luster, kineskopów,
˝arówek, Êwietlówek, reflektorów, okularów, szyb

samochodowych i okiennych, termometrów, szklanych
odpadów medycznych, zniczy z zawartoÊcià wosku.

TE ODPADY WRZUCAMY DO POJEMNIKA 
NA ÂMIECI ZMIESZANE

PAPIER I TEKTURA
WOREK NIEBIESKI

gazety, magazyny kolorowe, katalogi, ulotki, papier
listowy, papier do ksero, zeszyty ksià˝ki, tektur´, kartony

po ˝ywnoÊci, proszkach do prania, torebki i torby
papierowe.

PAMI¢TAJ:
Zanim wrzucisz do worka kartony i torebki papierowe,

złó˝ je na płasko lub wypełnij papierem, du˝e
opakowania kartonowe powià˝ i ułó˝ obok worka.

opakowaƒ po Êrodkach ochrony roÊlin, kalki,
pergaminu, kartonów po sokach, napojach, mleku,

papieru zabrudzonego tłuszczem, ˝ywnoÊcià,
chemikaliami, tapet, pieluch, pampersów,

podpasek.

TE ODPADY WRZUCAMY DO POJEMNIKA 
NA ÂMIECI ZMIESZANE

NALE˚Y WRZUCAå: NIE NALE˚Y WRZUCAå: 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 
WOREK BRÑZOWY

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

odpadki warzywne i owocowe, drobne gał´zie drzew
i krzewów, skoszonà traw´, liÊcie kwiaty, trociny i kor´
drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

PAMI¢TAJ:
Wi´ksze konary i gał´zie drzew nale˝y pociàç

na długoÊç około 1 m 
i powiàzaç w niewielkie snopki. 

koÊci zwierzàt, oleju jadalnego, odchodów zwierzàt,
popiołu z w´gla kamiennego, leków, drewna

impregnowanego, płyt wiórowych i pilÊniowych,
ziemi i kamieni, karp drzew.

wszelkiego rodzaju meble, dywany, wózki dzieci´ce,
materace, rowery, zabawki, szyby, lustra, stolarka

okienna, deski, tekstylia, w tym odzie˝ i opakowania
z tekstyliów, materiały ceramiczne, tj. umywalki, wanny,

brodziki, muszle klozetowe (maksymalnie 2 sztuki
ka˝dego elementu), opony samochodowe 

(4 sztuki jednorazowo), zu˝yty sprz´t elektryczny
i elektroniczny, AGD.

odpadów budowlanych, remontowych, cz´Êci
samochodowych, odpadów ogrodowych, opon od

samochodów ci´˝arowych.


