


Nowy system gospodarki odpadami 
w Mieście i Gminie Szczawnica

Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, narzu-
ca na nas jako gminę zorganizowanie nowego systemu zbiórki od-
padów. System ten generuje dodatkowe koszty, między innymi, takie 
jak wywóz odpadów na wskazane w Planie Gospodarki Odpadami 
Województwa Małopolskiego wysypisko. Obserwując wyniki reformy  
w systemie odbioru śmieci od mieszkańców, którą wprowadziłem  
w 2009 r. z nieukrywaną satysfakcją stwierdzam, że mieszkańcy  
Szczawnicy wykazują się dużą świadomością ekologiczną i jako  
miasto możemy się pochwalić jednym z najwyższych wskaźników  
segregacji odpadów w województwie. Wierzę, że ta świadomość  
ekologiczna pozwoli nam wdrożyć tę ustawę, która niefortunnie 
wprowadza zmiany do systemu odbioru odpadów w Szczawnicy, który 
wspólnie sobie wypracowaliśmy”
                                         
                                                   Burmistrz Miasta i Gminy
                                                     Grzegorz Niezgoda 

Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać  
od 1 lipca 2013
Do tej pory właściciele nieruchomości podpisywali umowy na wywóz 
odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorstwem zajmującym 
się gospodarowaniem odpadami. Od 1 lipca 2013 r. ulegnie to  
zmianie – za odbieranie i właściwe gospodarowanie odpadami będzie  
odpowiedzialna gmina. Odpady od mieszkańców będzie odbierać 
wyłoniona w drodze przetargu firma, która obsługiwać będzie teren Mia-
sta i Gminy Szczawnica.

Co nowa „ustawa śmieciowa” oznacza dla mieszkańca Miasta  
i Gminy Szczawnica?
1. Od 1 lipca obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości będzie 
uiszczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na konto 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Aby uniknąć podwójnych opłat, 
mieszkańcy gminy będą zobowiązani do dnia 30.06.2013 r. wypowiedzieć 
umowy, które podpisali z przedsiębiorcami odbierającymi odpady  
komunalne. W przypadku nie wypowiedzenia umowy przedsiębiorcy 
będą mogli nadal naliczać opłaty za swoje usługi.
2. Każdy właściciel nieruchomości segregujący odpady będzie robił to 
nie tylko z korzyścią dla  środowiska, ale również dla siebie - za selektywną 



zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty, niż za zbiórkę odpadów 
niesegregowanych (podobnie jak to miało miejsce dotychczas).
Nowe przepisy mają też zagwarantować skuteczniejszą walkę z dziki-
mi wysypiskami. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się poprzez 
spalanie w domowych piecach – co mimo, że jest niezgodne z prawem, 
nadal stanowi problem w skali całego kraju.

Zagospodarowanie odpadów
Na każdego właściciela, zarządcę lub użytkownika nieruchomości 
zostanie nałożony obowiązek zbierania odpadów produkowanych  
w gospodarstwie domowym.
Odpady należy składować w odpowiednich pojemnikach i workach 
na terenie każdej nieruchomości. Właściciele nieruchomości zostaną 
zobowiązani wystawić pojemniki i worki w miejscu dostępnym dla 
przedsiębiorcy odbierającego odpady. 
Rodzaje pojemników oraz worków przeznaczonych do składowania 
odpadów są przedstawione w Rozdziale 4 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica  (dostępny 
między innymi na www.szczawnica.pl).
 

Na czym polega selektywna zbiórka (segregacja) odpadów?
Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału  
z jakiego zostały wykonane.
Oddzielenie składuje się materiały nadające się do powtórnego  
wykorzystania. Selektywna zbiórka umożliwia ograniczenie ilości  
odpadów, jakie trafiają na składowisko oraz umożliwia odzyskanie  
surowców wtórnych.
Wdrażając nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na  
zasadzie segregacji odpadów, objęto zasięgiem wszystkie  
strumienie odpadów, tzn. odpady z gospodarstw domowych . Materiały  
segregowane będą mogły być powtórnie wykorzystane jako surowce. 
W takim przypadku będziemy mieli do czynienia z najbardziej pożądaną 
formą gospodarki odpadami - recyklingiem.
Główną zasadą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest 
wydzielenie surowców wtórnych (metale, szkło, papier, tworzywa sztu- 
czne, tekstylia). Segregacja odpadów pozwala również na wydzielenie ze  
strumienia odpadów komunalnych - odpadów niebezpiecznych, do 
których zaliczyć można między innymi baterie, lampy rtęciowe, akumu-
latory, przeterminowane leki, środki pestycydowe i dezynfekcyjne wraz 
z opakowaniami, i wiele innych. Zwiększa to możliwości przerobu od-
padów oraz ułatwia unieszkodliwianie.



Oddzielnie będzie się gromadzić odpady wielkogabarytowe, w tym  
meble, itp.
System selektywnej zbiórki odpadów będzie realizowany w głównej  
mierze poprzez segregowanie do odpowiednich oznaczonych worków 
na odpady komunalne – papieru, plastiku, szkła, tekstyli, metali, biood-
padów oraz pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych. Jest to 
tzw. system zbierania odpadów „u źródła” powstania. Indywidualna 
zbiórka na każdej posesji to najbardziej efektywny sposób selektywnej 
zbiórki odpadów.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów:
• opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu i szkła  
powinny być czyste i opróżnione z produktów  oraz odpowiednio  
posegregowane,
•  odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów zajmie się przedsię- 
biorstwo wyłonione w drodze przetargu.

W sposób selektywny będą zbierane następujące strumienie  
odpadów:
• tworzywa sztuczne 
• metale 
• papier i tekturę
• szkło
• bioodpady, w tym odpady zielone
• przeterminowane leki
•  zużyte baterie
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• gruz budowlany powstały w wyniku drobnych prac remontowych
• tekstylia i odzież
• popiół i żużel

Zbiór segregowanych odpadów tj. plastik, szkło, papier, metal, 
bioodpady odbywa się w następujący sposób:
Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości gromadzą surow-
ce wtórne do  dostarczonych, oznakowanych odpowiednią kolorystyką 
oraz napisem worków. Wyselekcjonowane odpady trafią do powtór-
nego przerobu. Ze względów higienicznych jak i estetycznych ważne 
jest, by szczególnie opakowania po produktach spożywczych były puste  
i w miarę możliwości czyste (wypłukane).
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące ozna-



kowania kolorystyczne worków przeznaczonych do zbierania:
1) kolor zielony – szkło 
2) kolor żółty – plastik
3) kolor niebieski – papier i tektura
4) kolor czerwony  – puszki i drobne elementy metalowe
5) kolor szary – bioodpady
6) kolor biały – szmaty
7) kolor przeźroczysty – popiół

Worek z napisem “SZKŁO” – kolor zielony
Co można wrzucić?
•   czyste szklane: butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napo-
jach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach,  mogą być 
zarówno całe, jak i potłuczone.
Czego nie wolno wrzucać?
•  ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), szkła 
budowlanego (szkła okienne, szkło zbrojone), luster, zużytych żarówek, 
lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po lekach  
i produktach chemicznych.

Worek z napisem “PLASTIK” – kolor żółty
Co można wrzucić?
•  otwarte i zgniecione jednorazowe butelki po napojach,  
opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie, 
kubki po produktach mlecznych (umyte), pojemniki po artykułach  
sypkich, duże folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa 
domowego wykonane z plastiku, plastikowe opakowania po owocach.
Czego nie wolno wrzucać?
• tekstyliów, styropianu, brudnych torebek foliowych, brudnych  
folii z gospodarstwa domowego, pieluch jednorazowych, brudnych 
opakowań po żywności.

Worek z napisem “PAPIER” – kolor niebieski
Co można wrzucić?
•   czyste gazety i kolorowe magazyny, katalogi, prospekty, ulotki, książki, 
zeszyty, czysty nie zatłuszczony papier, kartony, pudła, tekturę falistą, tor-
by i worki papierowe.
Czego nie wolno wrzucać?
•   tłustego i zabrudzonego papieru, papieru i tektury pokrywanych folią 
aluminiową lub tworzywami sztucznymi, opakowań po mleku, sokach, 
mrożonkach i napojach,torebek plastikowych, kalki, folii.



Worek z napisem „METAL” – kolor czerwony
Co można wrzucać?
•  puszki po napojach i konserwach , drobne elementy metalowe,  
drobny złom żelazny.
Czego nie wolno wrzucać?
•  puszek po farbach,  opakowań po dezodorantach, opakowań po 
środkach owadobójczych i chwastobójczych,  sprzętu AGD.

Worek z napisem „BIOODPADY” – kolor szary
Co można wrzucać?
•  resztki żywnościowe – zarówno surowe, jak i przetworzone, owoce  
i warzywa, ser, mięso i wędliny, skorupki jajek, fusy kawy i herbaty,  
pieczywo, ciasta, jak również zwiędłe kwiaty, skoszoną trawę, liście.
Czego nie wolno wrzucać?
• ziemi, popiołu, kości.

Worek z napisem „TEKSTYLIA” – kolor biały
Co można wrzucać?
•   odzież, suche szmaty, firany, zasłony, ścierki, obrusy i koce.
Czego nie wolno wrzucać?
•   wyrobów ze skóry, butów, rajstop i pończoch, torebek i kapeluszy.

Pozostałe rodzaje odpadów należy zagospodarować w następujący 
sposób:
• odpady zmieszane niesegregowane oraz pozostałe nie podlegające 
segregacji gromadzić w pojemnikach lub czarnych workach.
• przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego 
celu pojemnikach ustawionych w aptekach.
• zużyte opony, akumulatory należy: 
a) przekazywać do punktów ich sprzedaży,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
• zużyte baterie należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawio-
nych w budynkach użyteczności publicznej,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
c) przekazywać do punktów ich sprzedaży.
• użyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) do punktów ich sprzedaży, meble i odpady wielkogabarytowe - dla 
domów jednorodzinnych i wielolokalowych będzie organizowana przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady, co kwartał zbiórka w wyznaczo-
nym dniu i  miejscu.



• gruz budowlany pochodzący z drobnych prac remontowych będzie 
odbierany przez przedsiębiorcę na indywidualne zgłoszenia.

Częstotliwość odbioru wszystkich odpadów komunalnych określa 
rozdział 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica (dostępny między innymi na www.szczawnica.pl).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczący 
się na terenie bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
ul. Zawodzie 19 C będzie świadczyć usługi (odbiór odpadów 
wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon)  
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 8:00–15:00.

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jako podstawę do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi odbieranymi z  nieruchomości zamieszkałych przyjmu-
je się gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub nie-
spokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub 
jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałej od gospodarstwa domowego:

                                  

Powyższa opłata nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych  
wytwarzanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 
związanej z wynajmem pokoi.
Właściciele nieruchomości prowadzących taką działalność zobowiązani 
są zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne.

-   4,95 zł
-   7,10 zł
-   9,20 zł
- 11,30 zł
- 12,70 zł
- 14,10 zł

- 14,85 zł                                                   
- 21,20 zł
- 31,80 zł 
- 42,40 zł 
- 53,00 zł
- 63,60 zł

przy selektywnej zbiórce odpadów:
a) jednoosobowego                                                      -   
b) dwuosobowego                                                        -   
c) trzyosobowego                                                         -   
d) czteroosobowego                                                     - 
e) pięcioosobowego                                                     - 
f) sześcioosobowego i więcej 

przy nieselektywnej zbiórce odpadów:
a) jednoosobowego                                                   
b) dwuosobowego                                                       
c) trzyosobowego                                                        
d) czteroosobowego                                                     
e) pięcioosobowego                                                    
f) sześcioosobowego i więcej 

Opłata obejmuje wywóz i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich pojem-
ników i worków  znajdujących się na nieruchomości, tj. zmieszane odpady 
komunalne, bioodpady, plastik, puszki , szkło, papier, tekstylia oraz popiół.



Wypełnioną według wzoru deklarację należy złożyć w Urzędzie 
Miasta i Gminy Szczawnica.
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