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WPROWADZENIE
 Uchwały o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalny-
mi - śmieciami są następstwem nowelizacji ustawy sejmowej o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. Jednym z jej głównych celów jest 
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych na wysypiskach śmieci. 
Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 lipca 2013 r., gmina będzie odpowia-
dała za wszystkie śmieci odebrane od mieszkańców. Ta zmiana dotyczy 
zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, bloków, osób prowa-
dzących działalność gospodarczą w wynajmowanych lokalach i instytu-
cji takich jak szkoły. Gmina będzie musiała obowiązkowo zorganizować 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów (śmieci) pochodzących 
z nieruchomości położonych na terenie gminy Radomyśl Wielki. Firma 
wybrana w przetargu, w imieniu gminy będzie odbierać od właścicieli 
nieruchomości odpady komunalne wszystkich frakcji zarówno zmieszane 
jak i posegregowane.  
  Opłata za nieposegregowane śmieci będzie dwa razy wyższa.
 Odpady, które należy segregować to: papier i tektura, metale, tworzy-
wa sztuczne. opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i zużyte 
opony. 
 Część frakcji odpadów komunalnych będzie odbierana bezpośrednio z 
nieruchomości, a część właściciele nieruchomości będą musieli samodziel-
nie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Radomyślu Wielkim (co to jest PSZOK czytaj dalej). Bezpo-
średnio z nieruchomości będą odbierane; odpady zmieszane, papier i tek-
tura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne od-
pady wielkogabarytowe.
 Do PSZOK należy dostarczać samodzielnie; odpady komunalne ulega-
jące biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zu-
żyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe.



JAK PRAWIDŁO 
SEGREGOWAĆ 

ODPADY?

Każdy z mieszkańców gminy na śmieci, ze swojego gospodarstwa będzie 
miał 1 ogólny pojemnik oraz worki w 4 różnych kolorach, służące do se-
gregacji odpadów, które można ponownie przetworzyć.

WORKI NA SEGREGACJĘ ODPADÓW

Każdy mieszkaniec dostanie, zakupione przez gminę worki do segregacji 
śmieci: 1 niebieski,1 biały i 3 żółte. Przy każdym odbiorze odpadów dosta-
nie na wymianę nowe worki.

Co należy wrzucać do poszczególnych worków, 
a czego nie wolno, aby segregacja była prawidłowa?

WOREK NIEBIESKI
MAKULATURA

Gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunię-
ciu twardych, katalogi, prospekty, tekturę, worki pa-
pierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie.
Nie można wrzucać: opakowań z jakąkolwiek za-
wartością, lakierowanego lub foliowanego papieru z 
folderów reklamowych, tapet, kalki, papieru termicz-
nego, zatłuszczonego i brudnego papieru (jeśli jest to fragment wystar-
czy go oderwać), artykułów higienicznych(należy wrzucać do pojemnika 
na odpady zmieszane) opakowań wielomateriałowych (tzw. kartoników, 
opakowań tetra pak, kartonów po sokach, mlekach itd. - od 1 lipca 2013 r. 
należy je wrzucać do worka żółtego na plastik).

WAŻNE: żeby makulatura nie była mokra, a z papierem nie trafi ły do 
pojemnika żadne zanieczyszczenia mechaniczne (np. metale, szkło, tek-
stylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń 
czy grzyby).



WOREK BIAŁY
SZKŁO

Szkło bezbarwne i kolorowe m.in. butelki i słoiki bez 
zakrętek, szklane opakowania po kosmetykach itp.
Nie można wrzucać: szkła płaskiego (szyby okienne 
i samochodowe, szkła zbrojonego i luster ponieważ 
mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowa-
niowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami), szklanek, szkła 
kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany, szkła okularowego, ża-
rówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych 
i chemicznych z jakąkolwiek zawartością.

WAŻNE: dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne, to 
samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć.

WOREK ŻÓŁTY
PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Puste butelki plastikowe po różnych napojach, puste 
butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czy-
stości, plastikowe opakowania po żywności, plastiko-
we koszyczki po owocach, folie i torebki z tworzyw 
sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania 
stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp.), kar-
tony po mleku i sokach.
Nie można wrzucać: opakowań po medykamentach, 
opakowań i butelek po olejach spożywczych i silniko-
wych oraz smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opako-
wań po środkach chwasto i owadobójczych oraz sprzętu AGD.

WAŻNE: zgnieć butelki przed wrzuceniem i nie zakręcaj. W ten sposób 
nie tylko oszczędza się miejsce w pojemniku i podczas transportu, ale też 
ułatwia pracę w sortowni, gdyż zakrętki zrobione są z innego rodzaju 
tworzywa niż butelki.

WOREK CZARNY

Wrzucamy do tego worka wszystkie pozostałe odpady, które nie podle-
gają segregacji np. ubrania, szyby, żużel, odpadki drewniane, piasek za-
brudzony np. trawami, słomą (po zamiataniu), styropian i wszelkie opa-
kowania styropianowe np. pojemniki jednorazowe po posiłkach, odpady 
higieniczne np. pampersy, waciki, worki z odkurzacza.



CO TO JEST PSZOK?

Jest to skrót nazwy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
który będzie zlokalizowany przy ul. Kościuszki w Radomyślu Wielkim, 
na terenie starej oczyszczalni ścieków. PSZOK będzie przyjmował tylko 
odpady posegregowane.
Do tego miejsca, w godzinach jego pracy, każdy indywidualnie, bez opłat, 
będzie mógł oddać tylko posegregowane śmieci, które już nie będą się 
mieściły w kolorowych workach, które każdy będzie miał w domu. Do 
PSZOK-u każdy właściciel nieruchomości będzie musiał samodzielnie 
dostarczyć posegregowane odpady tj. odpady komunalne ulegające bio-
degradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte ba-
terie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe.



ILE ZAPŁACIMY 
ZA ODBIÓR ŚMIECI?

STAWKI OPŁAT ZA ODPADY W GMINIE RADOMYŚL WIELKI

Od 1 lipca 2013 roku opłaty za odbiór odpadów – śmieci, naliczane będą 
od gospodarstwa domowego, a ich różnicowanie zależeć będzie od liczby 
osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Opłaty będą 
różniły się w zależności od ilości mieszkańców domu i od sposobu groma-
dzenia odpadów. Jeżeli śmieci będą segregowane to opłata będzie wyno-
siła kolejno:
1 osoba – 8 zł na miesiąc
2 osoby – 14 zł na miesiąc
3 osoby – 18 zł na miesiąc
4 osoby – 22 zł na miesiąc
5 i więcej – 26 zł na miesiąc

Jeżeli nie będzie się segregowało śmieci to opłata będzie podwójna!!!



WARUNKI I CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ODBIORU ODPADÓW 

Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
Aby odpady zostały odebrane z gospodarstwa domowego muszą być 
spełnione następujące warunki:
- właściciel gospodarstwa musi złożyć deklarację, na której podstawie 
ustalana jest opłata, jeżeli właściciel gospodarstwa nie złoży deklaracji to 
opłata zostanie naliczona z urzędu przez burmistrza.
- pojemnik i worki na odpady powinny być wystawione w dniu odbioru 
odpadów w miejsce zapewniające swobodny dojazd fi rmy odbierającej 
odpady, bez konieczności wchodzenia pracowników za ogrodzenie nie-
ruchomości

Odpady – śmieci nie podlegające segregacji oraz nieposegregowane od-
bierane będą 1 raz w miesiącu.

Odpady posegregowane będą odbierane co 2 miesiące.

Odpady posegregowane takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, będą odbiera-
ne 2 razy w roku.

DEKLARACJE
Do 31 maja br. każdy właściciel gospodarstwa domowego jest zobo-
wiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za śmieci, w której poin-
formuje ile osób mieszka w jego domu. Na tej podstawie zostaną okre-
ślone opłaty.
Druki deklaracji będą dostępne u sołtysów, w budynku Urzędu Miej-
skiego w Radomyślu Wielkim oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Radomyślu Wielkim. Mieszkańcom będzie udzielona po-
moc przy wypełnieniu deklaracji przez pracowników Urzędu Miejskie-
go w pokoju nr 10 na I piętrze i sołtysów w swoich miejscowościach.



PYTANIA 
I ODPOWIEDZI

Czy z gospodarstwa domowego będzie odbierana każda ilość śmieci?
Tak. Firma, która wygra przetarg na odbiór odpadów – śmieci, będzie od-
bierała każdą ilość śmieci z gospodarstwa domowego i właściciel gospo-
darstwa domowego nie będzie płacił więcej z tego tytułu.

Co będzie w sytuacji, gdy ktoś produkuje dużo odpadów i nie ma gdzie 
ich trzymać, a częstotliwość odbioru odpadów - jeden raz w miesiącu - bę-
dzie za mała?
Nadwyżkę odpadów ale tylko posegregowanych można w każdej chwi-
li dostarczyć do PSZOK w Radomyślu Wielkim bez dodatkowych opłat. 
Odpady, które nie podlegają segregacji można trzymać do czasu odbioru 
w kilku pojemnikach lub można się zaopatrzyć w jeden większy pojem-
nik, aby móc w nim pomieścić wszystkie odpady, nie podlegające
segregacji, do czasu ich odbioru.

Czy opłata za wywóz śmieci będzie naliczana od wszystkich osób zamel-
dowanych w danym gospodarstwie domowym? Co z osobami studiujący-
mi czy przebywającymi za granicą?
Opłata za wywóz śmieci będzie naliczana według liczby osób zamieszku-
jących w gospodarstwie domowym, a nie liczby zameldowanych osób. A 
więc w deklaracji należy wykazać tylko osoby zamieszkujące, a nie zamel-
dowane.
Jeżeli dana osoba studiuje lub jest za granicą to nie należy jej ujmować 
w deklaracji, do liczy osób zamieszkujących w danym gospodarstwie 
domowym (należy wówczas wypełnić specjalne oświadczenie o nie za-
mieszkiwaniu osoby zameldowanej, którego druk stanowi załącznik nr 
2 do uchwały). Należy też pamiętać, aby w deklaracji ująć osoby, które 
mieszkają w gospodarstwie domowym, a nie są w nim zameldowane np. 
zięcia czy synową. Prawdziwość danych o ilości osób zamieszkujących w 
gospodarstwie będzie weryfi kowana przez Urząd Miejski w Radomyślu 
Wielkim.



Co trzeba zrobić, gdy ulegnie zmianie liczba osób zamieszkałych w gospo-
darstwie domowym na danej nieruchomości?
Liczba osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym ma 
bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów, 
gdyż naliczana jest wg liczby zamieszkałych osób. W przypadku zmiany 
liczby mieszkańców należy, w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia 
zmiany, złożyć w Urzędzie Miejskim korektę deklaracji i wskazać w niej
aktualną liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. 

W moim gospodarstwie domowym zamieszkuje moja 5 osobowa rodzina 
(ja, żona, 3 dzieci), a także teściowie, za których nie chciałbym płacić opła-
ty śmieciowej. Czy mogę płacić osobno tylko za moją rodzinę?
Tak, można płacić tylko za swoją rodzinę. Trzeba wcześniej złożyć de-
klarację, w której ujęte zostaną dzieci i współmałżonek zamieszkujące 
na wspólnym gospodarstwie domowym. Teściowie będą musieli złożyć 
osobną deklarację mimo, że zamieszkują pod tym samym adresem. Zgod-
nie z defi nicją przyjętą przez Radę Miejską w Radomyślu Wielkim ,,za 
gospodarstwo domowe uznaje się osobę lub zespół osób spokrewnionych 
lub niespokrewnionych zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie”.

Co w sytuacji, kiedy ktoś zapomni złożyć deklarację?
Gdy koś zapomni złożyć deklarację do końca maja 2013 roku, to burmistrz 
w drodze decyzji określi wysokość opłaty biorąc pod uwagę liczbę osób 
zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.



Czy obowiązkowe jest wypowiadanie przez właścicieli gospodarstw do-
mowych dotychczasowych umów na odbiór odpadów do 30 czerwca 2013 
roku?
Większość gospodarstw domowych z terenu gminy ma umowy na od-
biór odpadów z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Radomyślu Wielkim. Umów tych nie trzeba wypowiadać, gdyż uczyni to 
ZGKiM. Jeżeli ktoś ma umowę z innym odbiorcą odpadów niż ZGKiM w 
Radomyślu Wielkim to powinien ją wypowiedzieć na dzień 30
czerwca 2013 roku.

Co należy zrobić z takimi odpadami jak żużel i trawy?
Żużel jest odpadem, który możemy wrzucać do odpadów zmieszanych 
nie podlegających segregacji. Odpady zielone jak trawa po koszeniu traw-
ników należy samodzielnie dostarczać do PSZOK-u w Radomyślu Wiel-
kim.

Co to są odpady biodegradowalne i jak z nimi postępować?
Odpady biodegradowalne to wszystkie te odpady, które w naturalny spo-
sób ulegają rozkładowi np. odpady kuchenne (obierki, zepsute warzywa 
i owoce, resztki żywności), papierowe ręczniki, opakowania biodegrado-
walne, ale też skoszona trawa, obcięte gałęzie z drzew i krzewów przydo-
mowych, suche liście itp. Odpady te możemy kompostować we własnym 
zakresie lub odwozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Kościuszki w Radomyślu Wielkim (stara oczyszczalnia).

Gdzie należy wyrzucić opakowania po medykamentach, opakowania i 
butelki po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach, puszki i po-
jemniki po farbach, lakierach, opakowania po środkach chwasto i owado-
bójczych, zabawki, opakowania jednorazowe styropianowe np. na posiłki, 
folia stretch (cienka folia opakowaniowa np. na kanapki, owijane są nią 
również palety z różnymi towarami)?
Opakowania po medykamentach i innych niebezpiecznych substancjach 
samodzielnie dostarczamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych przy ul. Kościuszki.
Z zabawkami postępujemy w zależności od materiału z jakiego są wyko-
nane ale generalnie wkładamy do worka żółtego, opakowania styropia-
nowe do pojemnika na odpady zmieszane, folia stretch do worka żółtego.

W jakich godzinach można przywozić odpady do PSZOK-u?
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie czynny we 
wtorki i soboty (za wyjątkiem świąt) w godzinach 8 - 16.



Jak wypełnić deklarację?
Przykład:
Na nieruchomości zameldowanych jest 6 osób. Jedna osoba przebywa na 
stałe za granicą, druga zamieszkuje na stałe w innej gminie, czyli faktycz-
nie daną nieruchomość zamieszkują 4 osoby.
Oto odpowiedź:
1. Właściciel nieruchomości składa 2 oświadczenia o nie zamieszkiwaniu 
osoby zameldowanej (dotyczy osoby przebywającej na stałe za granicą i 
tej zamieszkującej na stałe w innej gminie)
2. W deklaracji wypełnia części: B, C, D, E, F oraz I. W dziale F zawarte jest 
oświadczenie czy odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selek-
tywny. Od tego uzależniona jest miesięczna stawka opłaty. Jeżeli właści-
ciel w/w nieruchomości zdecyduje się na segregację odpadów, wówczas 
część F powinna wyglądać następująco:

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
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selektywny   (proszę zaznaczyć właściwe)  3)
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Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
tel. 68 19 121 - 123

www.radomyslwielki.pl

Wszelkich informacji dotyczących nowych przepisów 
związanych z opłatami i odbiorem odpadów udziela:

Stanisław Juras
spec. ds. gospodarki odpadami

w Urzędzie Miejskim
w Radomyślu Wielkim

I pięto, pokój nr 10
(14) 68 19 121 wew. 405




