
                Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, tel/fax 41 3851210, 41 3851225

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY 
IMIELNO

Szanowni Mieszkańcy!
Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system odbioru odpadów komunalnych, który w naszej Gminie 

obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne. Gmina 
w drodze  przetargu wyłoniła  firmę  –  EKOM  Maciejczyk Sp.  J.,  która  będzie  odbierała odpady komunalne  z  w/w 
nieruchomości.
Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Imielno przyjęty uchwałą Nr XVII/114/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. Poniżej 
przekazujemy Państwu podstawowe informacje na temat systemu oraz zasad zbierania odpadów komunalnych.

Wierzę, że wspólną pracą i wysiłkiem uda nam się sprostać obowiązkom jakie na gminy nakładają przepisy prawa 
polskiego i europejskiego, a osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie wpłyną na poprawę 
stanu środowiska i będą powodem do zadowolenia oraz osobistej satysfakcji każdego z nas. 

Wójt Gminy Imielno
Zygmunt Brzeziński

ZASADY OBOWIĄZYWANIA NOWEGO SYSTEMU
• System gospodarowania  odpadami  będzie  funkcjonował  od  1  lipca  2013  roku  i  będzie  obejmował  nieruchomości 

zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne.
• Mieszkańcy  są  zobowiązani złożyć deklarację  o wysokości  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz 

uiścić opłatę na rzecz Gminy określoną w deklaracji.

Nieruchomości zamieszkałe

Opłata miesięczna  od osoby zamieszkującej  daną nieruchomość

Odpady zmieszane Odpady segregowane
7,00 zł 4,00 zł

Nieruchomości niezamieszkałe Opłata miesięczna od pojemności pojemnika zadeklarowanego przez właściciela 
nieruchomości

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY IMIELNO
Miejscowości Odbiór odpadów zmieszanych

Motkowice, Borszowice, Stawy, Wygoda pierwszy czwartek miesiąca

Bełk, Mierzwin, Zegartowice, Grudzyny,  Opatkowice Cysterskie, 
Opatkowice Pojałowskie, Opatkowice Drewniane, 

Opatkowice Murowane, Kawęczyn, Imielno

drugi czwartek miesiąca

Dalechowy, Dzierszyn, Helenówka, Imielnica, Karczunek, Rajchotka, 
Sobowice, Jakubów

trzeci czwartek miesiąca

Miejscowości Odbiór odpadów segregowanych
Bełk, Grudzyny, Imielno, Kawęczyn, Mierzwin, Opatkowice 

Cysterskie, Opatkowice Pojałowskie, Opatkowice Drewniane, 
Opatkowice Murowane, Zegartowice, Stawy, Wygoda

pierwszy piątek miesiąca

Dalechowy, Dzierszyn, Helenówka, Imielnica, Karczunek, Rajchotka, 
Sobowice, Jakubów, Motkowice, Borszowice

drugi  piątek miesiąca

Odbierane będą tylko pełne worki z odpadami segregowanymi!!!
1) W systemie mobilnej zbiórki z częstotliwością raz w roku:

 odpady wielkogabarytowe ( np. meble )
 zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny

       2) W gminnym Punkcie Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) przyjmowane będą :
 metale, przeterminowane leki i chemikalia , zużyte akumulatory, zużyte opony, odpady zielone, popiół i żużel

POJEMNIKI I WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW

Pojemniki  na  odpady  zmieszane  oraz  worki  na  odpady  segregowane  udostępni  firma 
EKOM  Maciejczyk Sp. J.



ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Worek niebieski Worek biały Worek żółty Worek zielony

PAPIER I TEKTURA SZKŁO

METAL 
TWORZYWA SZTUCZNE

ODPADY 
WIELOMATERIAŁOWE

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

( dla nieruchomości 
nieposiadających 
kompostownika)

Wrzucamy:
- gazety, czasopisma, książki,
- opakowania papierowe,
- opakowania tekturowe,
- papier biurowy,
- ścinki drukarskie,
- prospekty reklamowe,

- opakowania szklane po 
produktach spożywczych 
i alkoholowych,
- opakowania szklane po chemii 
kosmetycznej,

- opakowania z tworzyw 
sztucznych po produktach 
spożywczych, np. jogurtach, 
mleku, margarynie, 
- butelki PET po napojach 
i chemii gospodarczej,
- folie opakowaniowe 
( reklamówki, woreczki, itp.),
- opakowania metalowe 
i aluminiowe,
- opakowania wielomateriałowe, 
np. tetrapaki po napojach,

- resztki żywności,
- kwiaty doniczkowe i cięte,
- trawę i liście,

Nie wrzucamy: 
- papieru powlekanego innymi 
tworzywami,
- opakowań 
wielomateriałowych, np. 
kartoników po napojach, tacek 
tekturowych,
- chusteczek higienicznych i 
pampersów,
- opakowań po chemikaliach, 
materiałach budowlanych,
- papieru termicznego,
- papieru ściernego i tapet,

- szklanek, kieliszków,
- szkła okiennego,
- szkła kryształowego,
- naczyń żaroodpornych,
- szkła zbrojonego,
- wyrobów ceramicznych,
- zniczy i figurek szklanych,
- szklanych opakowań 
farmaceutycznych, medycznych,
- żarówek, świetlówek i 
kineskopów,
- luster,

- butelek PET z etykietą w 
postaci folii termokurczliwej,
- tworzyw sztucznych 
pochodzenia medycznego,
- zanieczyszczonych mokrych 
folii,
- opakowań po olejach, 
smarach, farbach, 
- opakowań po olejach 
jadalnych,
- opakowań po środkach 
ochrony roślin,
- sprzętu AGD i zabawek,

- kości,
- odchodów zwierzęcych,
- popiołu,
- papierosów,
- piasku i sorbentów dla kotów,
zapełnionych worków od 
odkurzacza,

Uwagi:
- z odpadów należy usunąć 
zszywki i inne elementy, które 
nie są z papieru,
- bardzo ważne jest, żeby 
makulatura nie była mokra,

- mycie nie jest konieczne – 
dobrze, aby odpady były 
względnie czyste, 
- szkła nie należy tłuc przed 
wrzuceniem do worka,
- z opakowań szklanych należy 
usunąć nakrętki, korki, kapsle i 
gumowe uszczelki,

- mycie nie jest konieczne – 
dobrze, aby odpady były 
względnie czyste, 
- odpady opakowaniowe należy 
zgniatać przed wrzuceniem do 
worka,

- odpady powinny być wrzucane 
luzem bez dodatkowych 
opakowań typu reklamówki, 
woreczki itp.,

 - worek czarny - popiół i żużel w okresie od października do kwietnia 

INFORMACJE DODATKOWE
• Zawartość worków przeznaczonych na odpady segregowane będzie podlegać kontroli.
• PSZOK zostanie utworzony w Grudzynach – Wrzosy, dz. nr ewid. gruntu 53
• Odpady do PSZOKU-u należy dostarczyć we własnym zakresie.
• Zalecane jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.
• Z systemu wyłączone są odpady pochodzące z remontów i inne odpady budowlane.

TERMINY I TRYB UISZCZANIA OPŁAT 
1. Właściciele  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Imielno  zobowiązani  są  ponosić  opłatę  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym roku kwartalnie w terminach: za I kwartał – do 15 
marca, za II kwartał – do 15 maja, za III kwartał – do 15 września, za IV kwartał  - do 15 listopada.

2. Formy uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- na rachunek bankowy ( zostanie wskazany w Informacji o wysokości opłaty za usuwanie odpadów).
- do rąk inkasentów na których wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Imielno


