
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
Jak informowaliśmy we wcześniejszych numerach „Informatora”, najpóźniej z dniem 1 lipca 
2013 r. całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi  w całym 
kraju.   
Gminy, z mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zobowiązane zostały do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.  
Gmina będzie organizatorem systemu zbierania odpadów, dokona wyboru wykonawcy 
usług w drodze przetargu oraz będzie pobierała opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy 
Międzylesie.  
 
Poniżej zamieszczamy kilka ważnych informacji dotyczących nowych zasad 
gospodarowania odpadami komunalnymi: 
Podstawę do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                 
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie. 
  
Wypełnioną deklarację należy złożyć w UMiG Międzylesie w terminie do 31 marca br.  

Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczy osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki 
opłaty. 
 
Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy           
( np. sklepy, instytucje użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, zakłady produkcyjne            
i usługowe, cmentarze, ogródki działkowe) oraz nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo 
będzie nadal odbywał się na podstawie umów indywidualnych, zawartych                                      
z przedsiębiorstwem wywozowym, posiadającym zezwolenie na wywóz nieczystości 
stałych. 
 
Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników                           
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  
 
Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne winny być zbierane w sposób 
selektywny. Selektywnie należy zbierać następujące rodzaje odpadów:  
- szkło opakowaniowe, papier, tworzywa sztuczne, metale, zużyty sprzęt elektryczny  i 
elektroniczny, powstające  w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia 
oraz zużyte baterie i akumulatory. 
 
W zabudowie jednorodzinnej selekcja odbywać się  będzie w systemie workowym.  
Odpowiednio oznakowane worki w ilości 4  szt. do gromadzenia:  
- opakowań szklanych (również potłuczonych), tworzyw sztucznych, papieru, opakowań 
metalowych, dostarczać będzie   przedsiębiorstwo wywozowe, w ramach uiszczanej opłaty. 
Worki te będą odbierane według wcześnie ustalonego harmonogramu wywozu.  
 
W zabudowie wielorodzinnej pozostaje system pojemnikowy:                                                         
- pojemnik w kolorze zielonym – opakowania ze szkła (białe i kolorowe). 
- pojemnik w kolorze niebieskim – opakowania z papieru i tektury 
- pojemnik w kolorze żółtym-  opakowania z tworzyw sztucznych  
- pojemnik w kolorze pomarańczowym - metale 



 
Odpady ulegające biodegradacji (np. trawa, liście, obierki, odpadki pokarmowe) 
wytwarzane na terenie nieruchomości można zagospodarować we własnym zakresie i na 
własne potrzeby,  w przydomowych kompostowniach.  
 
Wyselekcjonowane odpady typu:  
- opakowania szklane, plastikowe (np. pojemniki po jogurtach, śmietanie, itp.), metalowe 
(np. puszki po konserwach, groszu, kukurydzy, nakrętki od słoików) należy myć przed 
umieszczeniem w worku lub pojemniku.  
 
W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości będzie mógł przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zlokalizowanego na terenie bazy ZUK Sp. z o.o.  w Międzylesiu, Plac 
Wolności 16, następujące rodzaje odpadów:   
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, metale, 
zużyte opony, odpady wielkogabarytowe.  
Punkt będzie świadczył usługi w każdy wtorek w godzinach od 13-18. 
 
Ponadto: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych można 
przekazywać  na zasadach określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego 
sprzętu, 

 zużyte baterie należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 
zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej  lub  w punktach sprzedaży 
baterii, 

 powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki umieszczać należy                   
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, 
przychodniach  i ośrodkach zdrowia,  

 odpady wielkogabarytowe (np. meble, stolarka okienna i drzwiowa) odbierane będą 
dwa razy w roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym przez 
przedsiębiorstwo wywozowe. O terminach „wystawek” oraz sposobie ich 
przeprowadzenia przedsiębiorstwo wywozowe będzie informowało mieszkańców z 
odpowiednim wyprzedzeniem.   

 
Odpady komunalne, które nie będą zbierane w sposób selektywny np.: 
-  popiół, odpady sanitarne typu pampersy, opakowania  po mleku, sokach, szyby okienne, 
odpadki pokarmowe, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach, uwzględniających 
następujące normy: 
- gospodarstwo domowe liczące do 5 osób zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość                
w jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 
- liczniejsze gospodarstwa domowe mają obowiązek wyposażyć nieruchomość   w pojemniki 
o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według powyższej normy. 
 
Dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku 
pojemników ustawionych razem, z zachowaniem zasady wyliczenia ich pojemności dla 
wszystkich osób na nieruchomościach wyposażonych we wspólny pojemnik. 
 
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych                   
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny.  
Odpady zmieszane odbierane będą : 



- na obszarach wiejskich nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu 
- w mieście dla budownictwa zwartego, osiedlowego w cyklu tygodniowym, 
- w mieście dla budownictwa jednorodzinnego w cyklu 2 - tygodniowym. 
 
Odpady budowlane odbierane będą na indywidualne zgłoszenie za dodatkową 
odpłatnością. 
 
 

Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie określił, w jaki sposób naliczać 
opłatę wobec osób zameldowanych na stałe, ale nie przebywających na 
terenie danej nieruchomości w sposób ciągły (np. uczniowie/studenci 

przebywający w internatach/akademikach/bursach,  osoby pracujące lub 

zamieszkujące czasowo na terenie innych gmin lub państw), co  budzi wiele 
kontrowersji, na dzień przedłożenia Państwu niniejszej informacji, 
nie ma możliwości do zastosowania jakichkolwiek ulg. 
 
W przypadku zaistnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozwiązanie 
wszelkich wątpliwości, będziemy Państwa informować w „Informatorze”, na stronie 
internetowej Urzędu, jak i w sposób zwyczajowo przyjęty 
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