
 
ŚMIECI PO NOWEMU 

 
1 lipca 2013r. ZUK Spółka z o.o. w Międzylesiu odbierać będzie od 

nas zmieszane jak i segregowane odpady komunalne. Gmina 
sprawować będzie stały nadzór nad prawidłowym wykonywaniem 

tej usługi i pobierać od właścicieli nieruchomości opłaty, naliczone 
na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, bądź ustalone                
w drodze decyzji Burmistrza (dot. osób, które nie dopełniły 

obowiązku złożenia deklaracji).  
 

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/127/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu 
z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, 
na terenie gminy Międzylesie wysokość opłaty stanowi  iloczyn 

liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty. 
Stawka opłaty wynosi 17 zł. miesięcznie od jednego 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.                   
A w przypadku segregacji odpadów 15 zł. miesięcznie od 

jednego mieszkańca.   
 

Opłatę za odbieranie odpadów z nieruchomości należy uiszczać 
bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po 

miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (wpłata 
za m-c lipiec do 15 sierpnia), w kasie Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie lub na indywidualny numer rachunku bankowego 
wskazany  w deklaracji. 

 
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI (jako podmiot indywidualny lub 

zbiorowy np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnia mieszkaniowa) 
OBOWIĄZANY jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub 

odpadów pozostałych po segregacji.  
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie tych 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym                      
i technicznym oraz ustawienie na czas odbioru odpadów                    

w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp.  
 

Właściciele nieruchomości (w tym wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnia mieszkaniowa), którzy korzystają z pojemników 



stanowiących własność  ZGKiM  w Międzylesiu, obowiązani są do 

wykupu od ZGKiM w Międzylesiu dzierżawionego pojemnika lub 
zawarcia umowy dzierżawy  ze spółką ZUK  w Międzylesiu.     

 
ZGKiM w Międzylesiu odsprzedaje dzierżawione pojemniki według  

następującego cennika: 

 pojemnik metalowy o pojemności   120 litrów  – 20 zł. 

 pojemnik plastikowy o pojemności 120 litrów –  50 zł. 

 pojemnik plastikowy o pojemności 1100 litrów – 280 zł. 

 
 

Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia 
gmina, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  
 

Worki dla zabudowy jednorodzinnej w mieście i na terenach 
wiejskich, właścicielom nieruchomości dostarczać będzie firma 

wywozowa.  
Jednorazowo właściciel nieruchomości otrzyma  3 szt. odpowiednio 

oznakowanych worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i opakowań metalowych. 

Napełniony określonym rodzajem odpadów worek, odbierany będzie             
z terenu nieruchomości według harmonogramu wywozu. Zabierając 

napełniony worek, firma zostawi nowy.  

 
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych  w mieście i na terenach 

wiejskich korzystają z pojemników do zbiorowego gromadzenia 
selektywnie zebranych odpadów tzw. „gniazd”. Dotychczasowe 

usytuowanie „gniazd” nie ulega zmianie. 



  

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE                
I ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI 

 
Wymienione odpady komunalne (w tym odpady zielone, np. trawa, 

liście, popiół, opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku          
i sokach) należy gromadzić  w pojemnikach, o min. pojem. 120 l. 

Gospodarstwo domowe liczące do 5 osób zobowiązane jest 
wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 120 l., 

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. 
 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH – PSZOK 

 
W ramach uiszczanej opłaty, właściciel nieruchomości może 

przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zlokalizowanego na terenie bazy ZUK  Sp. z o.o.        

w Międzylesiu, Plac Wolności 16, następujące rodzaje odpadów:  

 zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe – jednorazowa 100 kg, 

 zużyte opony od samochodów osobowych – w każdej ilości, 

 odpady zielone- jednorazowo 100 kg, 

 odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone- w każdej  

   ilości, 

 inne odpady niebezpieczne (chemikalia) powstające w      

   gospodarstwa domowych –   w każdej ilości, 

 papier i tektura- w każdej ilości, 

 metal – w każdej ilości, 

 tworzywa sztuczne – w każdej ilości, 

 szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości, 

 opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości. 

 
Punkt będzie świadczył usługi codziennie w godz. od 7.30 do 

14.oo, a  w każdy wtorek w godzinach od 13.oo 18.oo 



 

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 (meble) 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.   

Wymienione odpady, jako tzw. ,,wystawki” należy zbierać się na 

terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp 

jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 

odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości 

w miejscu służącym do gromadzenia odpadów komunalnych. 

Odpady te winny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny 

przed wyznaczonym terminem ich odbioru. 

Odpady budowlane odbierane będą na indywidualne zgłoszenie 

za dodatkową odpłatnością. 
 
 

 

 

 

 



 



 


