
NOWE ZASADY GOSPODARKI 
ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW 



Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 
mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać 
śmieci na dzikie wysypiska,  bo wszyscy mieszkańcy będą 
objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest 
również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów 
zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 
Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie 
wykorzystywać.  

Nowy system ma sprawić, by nikomu nie opłacało się pokątnie 
pozbywać śmieci. Krótko mówiąc – by było czyściej. 

PO CO ZMIENIONO USTAWĘ  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI                                     
I PORZĄDKU W GMINACH? 



Od dnia 1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za prawidłowe 

funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami od  

właścicieli nieruchomości zamieszkałych przejmuje 

 gmina. To ona w imieniu mieszkańców będzie 

podpisywała umowę z firmą odbierającą odpady 

 wyłonioną w drodze przetargu.  

GŁÓWNE ZMIANY  
W „REWOLUCJI ŚMIECIOWEJ” 



 W związku z wejściem w życie nowego 
systemu należy wypowiedzieć aktualnie 
posiadaną umowę na wywóz odpadów w taki 
sposób, aby przestała obowiązywać z dniem 
30 czerwca 2013 r. Po to, by uniknąć ryzyka 
podwójnej opłaty (firmie i gminie) za tą samą 
usługę. 

CO Z DOTYCHCZASOWYMI UMOWAMI 
NA WYWÓZ ODPADÓW? 



 Wysokość opłaty będzie naliczana od gospodarstwa 
domowego. 

 W przypadku selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych 15 zł od gospodarstwa domowego, natomiast 
w przypadku nieselektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych  30 zł od gospodarstwa domowego. 

JAK GMINA BĘDZIE NALICZAĆ 
OPŁATĘ ODPADOWĄ? 

Przez definicję Gospodarstwa Domowego rozumie się 
zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, 
mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. 



1. Ustala się stawki opłat za pojemnik odpadów komunalnych nie zbieranych 
selektywnie: 

a) o pojemności 120 litrów - w wysokości 19,47 zł, 

b) o pojemności 240 litrów - w wysokości 35,05 zł. 

c) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 128,00 zł, 

d) kontener KP-7 - w wysokości 663,68 zł. 

2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie: 

a) o pojemności 120 litrów - w wysokości 11,68 zł, 

b) o pojemności 240 litrów - w wysokości 21,03 zł. 

c) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 76,80 zł 

d) kontener KP-7 - w wysokości 398,21 zł 

STAWKI ZA ODPADY  
W POJEMNIKACH 



  Opłaty za pojemniki, o których była mowa dotyczą 
odbioru odpadów komunalnych odbieranych  
z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne oraz odbieranych,  
z nieruchomości, na których są zamieszkałe obiekty 
zakwaterowania zbiorowego. 

STAWKI ZA ODPADY  
W POJEMNIKACH 



Opłata będzie przeznaczona na realizację następujących 
celów: 

 odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych i ich zagospodarowanie w sposób 
określony przepisami prawa, 

 prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK), 

 obsługa administracyjna systemu 

 

NA CO ZOSTANIE PRZEZNACZONA 
OPŁATA WNIESIONA PRZEZ WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI 



 Do 30 maja 2013 r. każdy właściciel zobowiązany jest 
złożyć do  Urzędu Gminy Cegłów deklarację  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W przypadku zaistnienia zmiany 
danych zawartych w deklaracji bądź zamieszkania na 
terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.  

 UWAGA: W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt 
Gminy z urzędu ustali wysokość opłaty  
za gospodarowanie odpadami. 

 

ZŁOŻENIE DEKLERACJI 



PRZYKŁADOWA DEKLERACJA 







 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w gminnej kasie 
lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

 

Terminy uiszczania opłaty: 

1) za I kwartał - do 15 marca 

2) za II kwartał - do 15 maja 

3) za III kwartał - do 15 września 

4) za IV kwartał - do 15 listopada 

 

W JAKI SPOSÓB MA BYĆ 
DOKONYWANA OPŁATA? 



KORZYŚCI Z SEGREGACJI 
ODPADÓW  



SZKŁO 



MAKULATURA 



ALUMINIUM 



ODPADY STALOWE 



TETRA PAKI 

 W Polsce z kartonów odzyskuje 
się wysokiej jakości włókno celulozowe 
używane do produkcji różnego rodzaju 
papierów o szerokiej gamie zastosowań. 
W Niemczech z kartonów po mleku  
i sokach produkuje się trwałe  
i wodoodporne płyty o nazwie Tectan 
stosowanych w budownictwie i przy 
produkcji mebli. 
Opakowania kartonowe mają bardzo 
wysoką wartość energetyczną, stąd też 
są poszukiwanym wsadem w spalarniach 
odpadów z odzyskiem energii. 



 

Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci - można zawieźć samemu we 
własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
na terenie gminy Cegłów (PSZOK). Przekazane odpady pochodzące z 
własnych gospodarstw domowych nie pochodzące z działalności 
gospodarczej przyjmowane są  nieodpłatnie do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów. 

 

Przeterminowane leki będą gromadzone w specjalnie oznakowanych 
pojemnikach, zlokalizowanych w aptekach i ośrodkach zdrowia 
funkcjonujących na terenie gminy. 

 

Zużyte baterie będą gromadzone w specjalnie oznakowanych pojemnikach 
ustawionych w placówkach oświatowych działających na terenie gminy. 

 

CO ZROBIĆ ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM 
ELEKTRONICZNYM, ELEKTRYCZNYM 
ITP… 



DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ  


