
WYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Informujemy, że od 01 lipca 2021 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. 

Nieruchomości te zostają wyłączone z systemu realizowanego przez Gminę Imielno (wyjątek 

stanowią jednostki organizacyjne Gminy). 

 Z dniem 1 lipca 2021 roku złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych przestaje 

obowiązywać. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane 

przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę (można zawrzeć z nim indywidualną 

umowę). 

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty 

indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania                                      

i zagospodarowania odpadów komunalnych wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej 

prowadzonego przez Gminę: 

1. ,,EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29; 26 - 052 Nowiny tel. 41 38 620 60, 41 315 

40 03. 

2. Usługi  Oczyszczania ,,POLTER” Paweł Bentkowski ul. Ogrodowa 20, 28 - 300  Jędrzejów                      

tel. 41 386 25 00. 

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,TAMAX” Szczepan Cieślak os. Sady 20/2, 28 - 340 

Sędziszów tel. 41 38 11 581 

4. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30 - 307 Kraków 

tel. 12 340 04 15. 

5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,, FART-BIS” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268 A, 25 - 116 

Kielce tel. 41 348 92 92.  

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej 

ma obowiązek poinformować Wójta, który na  podstawie art. 6 ust 5a ustawy z dnia 13 

września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021. poz. 888 z późń. 

zm.) prowadzi rejestr tych umów. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy o przesłanie do Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, 

28 - 313 Imielno lub na adres: kancelaria@imielno.pl: 

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór 

odpadów komunalnych obowiązującej od dnia 01 lipca 2021 r. 

 w grudniu każdego roku dowodu uiszczania opłat za te usługi  

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nadal jest zobowiązany przestrzegać zasad 

określonych  w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno oraz 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami 

komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości. 

 

 

https://www.google.pl/search?q=polter%20j%C4%99drzej%C3%B3w&ei=_v6-YNesE5D3kgWP2rewBg&oq=polter+j%C4%99d&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgIIJjoHCAAQRxCwAzoNCAAQxwEQrwEQsAMQQzoKCC4QsAMQyAMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoICAAQsQMQgwE6BQguELEDOgQIABBDOgIILjoCCAA6BQgAELEDOgcILhCxAxBDOgQIABAKOggIABAWEAoQHkoFCDgSATFQnRRYttYBYOzlAWgDcAJ4AIABdIgB9gWSAQM2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEPwAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=16155088761164003750&lqi=ChJwb2x0ZXIgasSZZHJ6ZWrDs3daFCIScG9sdGVyIGrEmWRyemVqw7N3egtKxJlkcnplasOzd5IBGmdhcmJhZ2VfY29sbGVjdGlvbl9zZXJ2aWNl&ved=2ahUKEwjBisSBpofxAhVCmqQKHcMQDNoQvS4wBnoECAkQKg&rlst=f
https://www.google.pl/search?q=ma%C5%82opolskie+przedsi%C4%99biorstwo+krak%C3%B3w+ul.+Barska&ei=KgC_YMr_A4PCkwW-h6PAAQ&oq=ma%C5%82opolskie+przedsi%C4%99biorstwo+krak%C3%B3w+ul.+Barska&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BQgAEM0CUKtZWI95YNGDAWgBcAJ4AIABZ4gBoAySAQQxNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjKvIeCp4fxAhUD4aQKHb7DCBgQ4dUDCA0&uact=5
tel:41%20348%2092%2092


Do podstawowych zasad należą: 

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

(pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości odpadów i częstotliwości odbioru 

odpadów, w taki sposób aby uniemożliwić przepełnienie pojemnika) 

- obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych: 

1. papier - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru, 

2. szkło - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

3. metale i tworzywa sztuczne - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z 

tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 

4. odpady ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

5. odpady zmieszane - pozostałe odpady, niewymienione wyżej, niestanowiące odpadów  

niebezpiecznych, budowalnych, rozbiórkowych, wielkogabarytowych, poprodukcyjnych 

- przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej 

do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę, z minimalną częstotliwością: 

 odpady zmieszane, bioodpady - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż jeden 

raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące; 

 papier - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

 metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 
 szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, 

Odpady należy segregować do pojemników o kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy: 

 pojemnik koloru żółtego - opakowania z tworzywa sztucznego i metalu, 

 pojemnik koloru zielonego - opakowania ze szkła białego i kolorowego, 

 pojemnik koloru niebieskiego -  papier i tektura, 

 pojemnik koloru brązowego - odpady ulegające biodegradacji 

 pojemnik koloru czarnego - odpady zmieszane 

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom. Zgodnie z ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości, który nie 

wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny. 

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania zaległości z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami.  

 

Wójt Gminy Imielno 

(-) Zbigniew Huk 


