
 
 

 

 

 

 

 
 

Na czym polega nowy system: 
 
 Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina,  

a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.  

 Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę 

na rzecz Gminy.  

 W zamian za opłatę Gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który odbierze od nas 

odpady, wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu – należy więc wypowiedzieć umowy zawarte 

wcześniej z innymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbioru odpadów. 

 W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości do 30 kwietnia 2013 r. złoży do Gminy deklarację, 

która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. 

Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełnienia deklaracji.  

 W przypadku niezłożenia deklaracji Gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką 

powinien ponosić właściciel nieruchomości.  

 Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów (papier i metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 

ulegające biodegradacji).  

 Właściciel nieruchomości będzie przestrzegał zasad zbierania tych odpadów, zgodnie z gminnym 

regulaminem.  

 Opłata za segregowane odpady będzie niższa niż za odpady zmieszane.  

 Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu zwiększy się odbiór odpadów 

trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów.  

 Każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie 

zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów.  

 Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że na terenie naszej Gminy wszyscy właściciele 

nieruchomości będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym 

odpady załatwiać będzie Gmina.  

Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów 

może znacznie zmniejszyć ilość powstających śmieci. 

EKOLOGICZNI PŁACĄ MNIEJ 



OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW (czyli co musimy zrobić i o czym 

pamiętać: 

 Musimy odnaleźć naszą umowę na wywóz odpadów. 
Umowa zawiera takie informacje jak: 

•    obowiązki firmy, 

•    czas trwania umowy i termin płatności, 

•    częstotliwość wywozu odpadów. 

Umowa będzie nam potrzebna, gdyż zawarte w niej dane posłużą do jej rozwiązania. 

 Koniecznie musimy rozwiązać dotychczasową umowę. 
Pamiętajmy, że w naszym interesie jest, by zrobić to odpowiednio wcześnie.  

 

 Musimy wypełnić deklarację dotyczącą odpadów. 
Deklarację, którą otrzymaliśmy wraz z niniejszą ulotką należy wypełnić i złożyć 

w Urzędzie Gminy w Rymanowie do dnia 30 kwietnia 2013r. 

Deklaracje wypełniamy zgodnie ze sposobem opisanym w następnym punkcie niniejszej 

ulotki. 

 Odpady zbieramy w sposób selektywny. 
Tak jak do tej pory odpady będziemy zbierać w sposób selektywny. 

 Worki na odpady zakupujemy indywidualnie. 
Worki na odpady możemy kupić w dowolnym sklepie. Pamiętajmy jednak by były 

odpowiednio wytrzymałe. Muszą one mieć pojemność od 60l – 120l 

 Worki oznaczamy odpowiednią etykietą. 
Na worki musimy nakleić odpowiednie etykiety, które otrzymamy z Urzędu Gminy. 

 Śmieci wystawiamy zgodnie z harmonogramem. 
Harmonogram zostanie ogłoszony po wyłonieniu w przetargu operatora odbierającego 

odpady. 

 Odpady problemowe możemy oddać w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w większości przypadków przyjmuje odpady 

nieodpłatnie. 

 Musimy pamiętać o comiesięcznym uiszczaniu opłaty. 
Opłatę uiszczamy co miesiąc w kwocie, którą wyliczyliśmy w deklaracji. Pamiętajmy, że 

niewypełnienie obowiązku opłaty skutkuje postępowaniem egzekucyjnym. 



Do worka z etykietą koloru żółtego   Wywóz: 1 raz w miesiącu 

TWORZYWA SZTUCZNE 

 

DEKLARACJA: 
 

Sposób wypełnienia deklaracji: 

B.4. należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat (kwadrat 1)  
C.5. należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

D1.6. należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

D1.7. należy wpisać nazwisko 

D1.8. należy wpisać imiona 

D1.9. należy wpisać PESEL 

D1.10, 11, 12 wypełniamy tylko w przypadku braku PESEL 

D2. w odpowiednich rubrykach wpisujemy adres 

E. w odpowiednich rubrykach wpisujemy adres nieruchomości, z której odbierane będą odpady 

E. 33 wpisujemy nr ewidencyjny działki 

F.34. należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

G.35. wpisujemy liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości 

H.36. wpisujemy liczbę osób z G.35., stawkę 7zł w przypadku zakreślenia w F.34. kwadratu 

„dokonuję” lub stawkę 12zł w przypadku zakreślenia w F.34. kwadratu „nie dokonuję”, 

następnie wykonujemy mnożenie a wartość wpisujemy po znaku „=” 

I.37. wpisujemy imię osoby składającej deklarację 

I.38. wpisujemy nazwisko osoby składającej deklarację 

I.39. wpisujemy datę wypełnienia deklaracji 

I.40. podpisujemy deklarację 

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 30 kwietnia 2013r. 

Urząd Gmin Rymanów 

38-480 Rymanów 

ul. Mitkowskiego 14a, pokój 2 

 

Zasady segregowania odpadów w Gminie Rymanów 
 

 
 

WRZUCAMY: 

 czyste i bez zawartości butelki po sokach i napojach 

 czyste i bez zawartości pojemniki po chemii gospodarczej 

 czyste pojemniki po produktach mlecznych 

 folie, reklamówki i woreczki foliowe 

 czyste i bez domieszek innych materiałów wyroby z tworzyw sztucznych 

NIE WRZUCAMY: 

 opakowań z zawartością 

 brudnych tworzyw 

 opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych 

 opakowań po lekarstwach, strzykawek 

 artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami 

 styropianu, pianki budowlanej, folii budowlanej, worków po cemencie i 

zaprawach, tapet tapicerki, itp. 



Do worka z etykietą koloru zielonego  Wywóz: 1 raz w miesiącu 

SZKŁO 

 

Do worka z etykietą koloru niebieskiego Wywóz: 1 raz w miesiącu 

METAL, PAPIER 

 

Do worka z etykietą koloru brązowego  Wywóz: 1 raz w miesiącu 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

 

 

 

 
WRZUCAMY: 

 czyste i bez zawartości butelki szklane 

 słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek 

 inne opakowania szklane po artykułach spożywczych 

NIE WRZUCAMY: 

 szyb okiennych 

 luster 

 szyb samochodowych 

 szkła zbrojonego 

 porcelany, ceramiki i tworzyw  

 żarówek, świetlówek 

 termometrów 

 opakowań po lekach 

 szkła żaroodpornego 

 zniczy 

 szkła gospodarczego (misek, talerzy, doniczek, figurek) 

 artykułów wykonanych z połączenia szkła z innymi materiałami 

 

 

 
WRZUCAMY: 

 suche i niezatłuszczone: gazety, książki, zeszyty 

 torby i worki papierowe 

 tekturę i kartony 

 czyste i bez zawartości puszki po napojach, konserwach i innych produktach 

spożywczych 

 metalowe nakrętki i kapsle 

 drobny złom 

NIE WRZUCAMY: 

 papieru i tektury pokrytej folią metalową lub z tworzyw sztucznych 

 artykułów wykonanych z połączenia makulatury z innymi materiałami 

 opakowań papierowych z zawartością 

 torebek po herbacie 

 opakowań po farbach lakierach, smarach, olejach i pestycydach 

 artykułów higienicznych 

 

 

 
WRZUCAMY: 

 liście  

 trawę 

NIE WRZUCAMY: 

 gałęzi, ziemi, kamieni 

 



Do worka z etykietą koloru czarnego   Wywóz: 2 razy w miesiącu 

ODPADY ZMIESZANE 

 

 

 
 

WRZUCAMY: 

 pozostałe odpady komunalne, których nie można już poddać segregacji 

 odpady kuchenne 

 kartony wielowarstwowe 

 tubki po pastach, kremach 

 opakowania po cukierkach, chipsach 

 brudne odpady z folii i plastików 

 opakowania papierowe z zawartością 

 buty, ubrania, tkaniny 

 ceramikę, porcelanę, fajans 

 artykuły higieniczne 

NIE WRZUCAMY: 

 odpadów, które można poddać segregacji 

 odpadów niebezpiecznych 

 akumulatorów i baterii 

 lekarstw 

 gruzu, materiałów budowlanych 

 sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 

ODPADY PROBLEMOWE: 
 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 Odpady wielkogabarytowe 

 Opony samochodowe i ciągnikowe 
 

NALEŻY PRZEKAZAĆ 

 RAZ NA KWARTAŁ (ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM) W WYZNACZONYCH 

MIEJSCACH NA TERENIE GMINY 

 DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
 

 Przeterminowane leki 
 

NALEŻY PRZEKAZAĆ DO POJEMNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH  

W APTEKACH I OŚRODKACH ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UWAGA 

 Ukrywanie śmieci zmieszanych w workach z odpadami segregowanymi 

jest zabronione – takie worki nie będą odbierane 

 Zanim wrzucisz odpad do worka zmniejsz jego objętość 

 Pamiętaj o zasadach prawidłowej segregacji 

 

 

 

 

  

 



KOMPOSTOWANIE ODPADÓW: 
Najlepszym sposobem poradzenia sobie z tym narastającym problemem ilości odpadów jest 

segregacja, selektywna zbiórka i recykling odpadów. 

Doskonałym sposobem powtórnego zagospodarowania odpadów organicznych jest ich 

kompostowanie. 

Co to jest kompostowanie? 

     Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów 

pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być 

stosowana jako nawóz organiczny. 

Co można kompostować? 

     W ogólnym zarysie, do kompostowania nadają się: 

- substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych 

- organiczne odpady kuchenne 

- odpady z pielęgnacji terenów zielonych 

- odpady z targowisk (resztki warzyw i owoców) 

Zalety kompostowania 

       Do najważniejszych zalet kompostowania należą: 

- zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska 

- produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb 

- proste technologie kompostowania 

- niski koszt inwestycji i eksploatacji 

- łatwość składowania niewykorzystanego kompostu  

Technologie kompostowania 

     Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach 

naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy 

odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system 

kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych. 

      Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do 

kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, 

zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost 

uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach. 

      Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub 

małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową 

produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można  również z 

powodzeniem wykonać samodzielnie.  

 


