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NNOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 
NA TERENIE GMINY BIELINY

 W  związku z  nowelizacją ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach od 
1.07.2013 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie 
to gmina jest odpowiedzialna za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych. 

 Odpadem komunalnym są substancje lub przedmioty powstające w gospodarstwach 
domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji), a także odpady nieza-
wierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które 
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospo-
darstwach domowych. 
 Dla odpadów komunalnych istotne jest więc, aby powstawały w gospodarstwach do-
mowych, bądź też by były podobne do takich odpadów z uwagi na skład lub charakter.

 Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez 
osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrew-
nionych lub nie spokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które 
mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu. 

 Gmina przejmuje obowiązek odbioru odpadów tylko i wyłącznie z nieruchomości za-
mieszkałych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa, szkoły, za-
kłady pracy, ośrodki zdrowia, agroturystyki itp. zawierają indywidualne umowy na odbiór 
odpadów z firmami, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 
przez Wójta Gminy Bieliny /www.bieliny.eobip.pl/
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OOPŁATA ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI

 W świetle nowych przepisów każdy mieszkaniec gminy Bieliny zobowiązany jest do 
złożenia w Urzędzie Gminy Bieliny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Opłatę nalicza się samodzielnie, a jej wysokość uzależniona jest 
od sposobu zbierania odpadów komunalnych oraz ilości osób wchodzących w skład go-
spodarstwa domowego. 

Miesięczne stawki opłat podane są w poniższej tabeli:

 Opłatę uiszcza się kwartalnie w następujących terminach:
– do 15 marca (I kwartał);
– do 15 maja (II kwartał);
– do 15 września (III kwartał);
– do 15 listopada (IV kwartał)

Opłatę można uiścić:
– na rachunek Urzędu Gminy Bieliny  
 nr 93 8485 0009 3005 2692 2000 0060
– lub u inkasenta (w naszym przypadku inkasentami są sołtysi).

L.P. Rodzaj gospodarstwa
Opłata miesięczna od gospodarstwa

Prowadzącego 
selektywną zbiórkę

Nieprowadzącego  
selektywnej zbiórki

1. Gospodarstwo 1 – i 2 – 
osobowe 11,00 20,00

2. Gospodarstwo 3 –  
osobowe i więcej 17,00 30,00
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CCO W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ?

 W zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości będzie odbierana każda ilość wymie-
nionych niżej odpadów komunalnych. 

 Na terenie gminy Bieliny przewidziano dwa sposoby odbioru odpadów: bezpośrednio 
z posesji lub z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

 Z posesji będą odbierane:
– papier i tektura;
– szkło;
– tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zmieszane odpady komunalne.

 Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można oddać:
– przeterminowane leki i chemikalia;
– metal;
– zużyte akumulatory, ogniwa i baterie;
– zużyte opony;
– odpady zielone ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października);
– popiół (w okresie od października do kwietnia).

 Każde gospodarstwo domowe otrzyma worki do gromadzenia odpadów w następują-
cych ilościach:
– worek czarny do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych - 1 szt. na miesiąc;
– worek żółty (tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe) - 1 szt. na miesiąc;
– worek niebieski (papier i tektura) - 1 szt. na miesiąc;
– worek zielony (szkło) - 1 szt. na miesiąc.

 W przypadku większej ilości zebranych odpadów właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest zapewnić we własnym zakresie pojemniki, worki foliowe w ilości zabezpieczają-
cej potrzeby danej nieruchomości
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JJAK NALEŻY SEGREGOWAĆ?
 Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy Bieliny 
odpady należy posegregować i zbierać w pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 
120 l. w następujący sposób:

Pojemnik/worek zielony (szkło)
WRZUCAJ NIE WRZUCAJ

butelki szklane po napojach i żywności,  
słoiki, szklane opakowania  

po kosmetykach, potłuczone szkło

porcelany i ceramiki, żarówek, lamp neono-
wych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szkła 

stołowego, okularowego, żaroodpornego, 
ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb 

samochodowych i okiennych 

Pojemnik/worek żółty (tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe)
WRZUCAJ NIE WRZUCAJ

puste zgniecione butelki plastikowe po 
artykułach żywnościowych, puste butel-
ki plastikowe po kosmetykach (np. po 

szamponach, płynach), środkach czystości, 
plastikowe opakowania po żywności (np. 
kubki po jogurtach, margarynach), folie  

i torebki z tworzyw sztucznych oraz
kartonowe opakowania z folią aluminiową 

np. opakowania po mleku i napojach

opakowań i butelek po olejach silnikowych 
oraz smarach, puszek i pojemników  

po farbach i lakierach, opakowań  
po środkach chwasto- i owadobójczych

Pojemnik/worek niebieski (papier i tektura)
WRZUCAJ NIE WRZUCAJ

gazety, książki, zeszyty, papierowe torby  
i worki

tapet, kalki, papieru termicznego, artyku-
łów higienicznych, tłustego i zabrudzonego 

papieru (np. papierowych opakowań po 
maśle, margarynie, twarogu)

Pojemnik/worek czarny (zmieszane odpady komunalne)
WRZUCAJ NIE WRZUCAJ

porcelanę, talerze, zabawki, opakowania 
po dezodorantach, styropian opakowanio-
wy, gumę, pampersy, artykuły higieniczne 

(patyczki higieniczne, wata, itp.)

odpadów budowlanych,  odpadów niebez-
piecznych (m.in.: leków przeterminowa-

nych, farb, olejów i ich opakowań, opako-
wań po środkach ochrony roślin), zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(m.in.: żarówek, lamp, kineskopów, świe-
tlówek, baterii i akumulatorów), sprzętu 

AGD i RTV, komputerów, rozdrobnionych 
odpadów wielkogabarytowych (m.in.: mebli, 

wykładzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie)
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Odpady wielkogabarytowe:
to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą 
się do pojemnika na zmieszane odpady komunalne, są odpadem wielkogabarytowy. Do tej 
grupy odpadów należą m.in. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, 
rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
to wszelkiego rodzaju zużyte lub wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne lub elek-
troniczne i ich podzespoły, w tym: wielkogabarytowe urządzenia AGD (m.in. urządzenia 
chłodnicze, pralki, zmywarki elektryczne kuchenki, urządzenia wentylacyjne), małogaba-
rytowe urządzenia AGD (m.in. odkurzacze, maszyny do szycia, żelazka, tostery, rozdrab-
niacze, golarki, zegarki, wagi), zabawki, konsole do gier wideo, komputerowo sterowane 
urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania itp., 
przyrządy do nadzoru i kontroli (m.in., czujniki dymu, regulatory ciepła), sprzęt infor-
matyczny i telekomunikacyjny (m.in. komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, 
telefony, sprzęt audiowizualny, narzędzia elektryczne i elektroniczne.
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HHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

 Odbiór odpadów komunalnych z posesji będzie się odbywał z częstotliwością:
– odpady komunalne zmieszane (1 raz w miesiącu);
– odpady komunalne posegregowane (1 raz w miesiącu);
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1 raz w roku);
– meble i inne odpady wielkogabarytowe (1 raz w roku);

 Odpady posegregowane i zmieszane (zebrane w pojemnikach lub workach) będą od-
bierane w sołectwach w następujący sposób:
– Górki Napękowskie, Napęków, Lechów, Makoszyn, Belno – ostatnia środa każdego  
 miesiąca;
– Kakonin, Porąbki, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Szklana, Huta Kosza- 
 ry, Czaplów, Zofiówka, Bieliny – ostatni czwartek każdego miesiąca; 

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane w sołectwach wg zasady:
– Górki Napękowskie, Napęków, Lechów, Makoszyn, Belno – pierwsza środa sierpnia;
– Kakonin, Porąbki, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Szklana, Huta Kosza- 
 ry, Czaplów, Zofiówka, Bieliny – pierwszy czwartek sierpnia; 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w sołectwach wg zasady:
– Górki Napękowskie, Napęków, Lechów, Makoszyn, Belno – pierwsza środa września;
– Kakonin, Porąbki, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Szklana, Huta Kosza- 
 ry, Czaplów, Zofiówka, Bieliny – pierwszy czwartek września; 

 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie funkcjonował  
jeden raz w tygodniu w każdą sobotę.

Kosze i worki należy wystawić do godz. 7.00
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GGMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW

 Na terenie Gminy Bieliny zostanie utworzony Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów. Do GPSZO będzie można przywieść:

 PRZETERMINOWANE LEKI 
Są to zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. 

 CHEMIKALIA
Jako chemikalia rozumie się niezużyte pozostałości rozpuszczalników, farb, olejów odpa-
dowych, chemikaliów fotograficznych.

 METAL
Są to puszki po konserwach, puszki po napojach, metale kolorowe i inne elementy meta-
lowe

 ZUŻYTE AKUMULATORY, BATERIE I OGNIWA
Zużyte baterie i akumulatory zasilające np. zabawki, odbiorniki radiowe, latarki, apara-
ty fotograficzne, telefony komórkowe, aparaty słuchowe, kalkulatory, zegarki itd. Przed 
wrzuceniem zużytych baterii do pojemników nie wolno ich łamać, kruszyć ani otwierać. 

 ZUŻYTE OPONY

 ODPADY ZIELONE (sezonowo w okresie od kwietnia do października)
Odpady zielone rozumie taki materiał jak ścięta trawa z trawników, kwiaty, łodygi i liście 
oraz inne części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sa-
dach.

 POPIÓŁ (sezonowo w okresie od października do kwietnia)
Popioły paleniskowe węgla i koksu (ale nie gorący!), popiół drzewny, szlakę, żużel po wę-
glu i miał.

 Gminny Punkt nie przyjmuje odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
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JJAK SAMODZIELNIE ZBUDOWAĆ  
KOMPOSTOWNIK?

 Kompostowanie możemy wykonać w  pryźmie lub w  gotowym kompostowniku.  
Najpierw należy wybrać odpowiednie miejsce. Miejsce nie powinno być bardzo nasło-
necznione, ani zbyt wietrzne, najlepiej osłonięte krzewami lub drzewami. Odpady w kom-
postowniku należy ułożyć bezpośrednio na ziemi. Pierwszą warstwę buduje się z grub-
szych gałęzi - warstwa drenażowa. Drugą warstwę tworzą zebrane wymieszane odpady 
na wysokość ok. 20 cm. Następnie układamy kompost z poprzedniego roku lub ziemia 
ogrodową i znowu warstwa odpadów itd. Ważne, aby każda warstwa była wieloskładniko-
wa i nie ubita. Po zapełnieniu kompostownika musimy go przykryć. Można do tego użyć, 
np. liści, słomy, torfu. Po zapełnieniu kompostownika co 2 miesiące należy go przerzucić, 
czyli ułożyć materiał zewnętrzny na dole, a wewnętrzny na górze. Kompost powinien być 
cały czas wilgotny, ale nie mokry. Jeśli weźmie się materiał do ręki i ściśnie go w dłoni, nie 
powinna z niego lecieć woda. Gdy próbka rozsypuje się, należy pryzmę zwilżyć, gdyż zbyt 
sucha może zacząć pleśnieć. Kompost jest gotowy po ok. 6 miesiącach.

Na kompost nadają sie odpady organiczne, w tym kuchenne:

Składać Nie składać

resztki warzyw i owoców (bez cytrusów), 
skorupki jaj, fusy od kawy i herbaty, 
skoszoną trawę, liście, igły sosnowe, 

rozdrobnione gałęzie, korę drzew, trociny, 
chwasty, popiół z kominka

popiół z węgla, resztki budowlane, papier 
kredowy z ilustracjami, nabiału, tłuszczu, 
resztek mięsa i ryb, gotowanej żywności, 
odchodów psów i kotów, niedopałków 
papierosów, kolorowo zadrukowanego 

papieru, roślin zaatakowanych chorobami 
lub pasożytami, pieluch
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 Podstawy prawne:
 Ustawa z  13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminie (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)
 Ustawa z  dnia 1 lipca 2011 r. o  zmianie ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
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Wszelkie informacje  
dotyczące nowego systemu  

gospodarki odpadami udzielane są
bezpośrednio w Urzędzie Gminy  

lub pod nr telefonu 41/30-25-094 wew. 228, 
41/30-25-094 wew. 202.


