
Selektywna zbiórka 

odpadów jest aktywną 

formą ochrony Środowiska 

naturalnego- ZIEMIA 

JEST W TWOICH 

RĘKACH  

Od 01.01.2014r. na terenie 

Gminy Głogówek zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. 

Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii. Segregowanie odpadów 

ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady 

to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetwarzanie chroni przed zniszczeniem 

środowiska i naszego najbliższego otoczenia, w którym żyjemy. 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a w 

szczególności: 

a) Odpadów opakowaniowych ze szkła, 

b) Odpadów opakowaniowych z makulatury, 

c) Odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, 

d) Odpadów niebezpiecznych wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych, 

e) Odpadów metali, 

f) Odpadów wielkogabarytowych wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym, 

Zabrania się wrzucania innych odpadów do pojemników i worków przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów. 

Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla 

ich użytkowników jak dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący 

nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.  

Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach 

uzgodnionych z firmą wywozową posiadającą zezwolenie Burmistrza wg. przyjętego 

harmonogramu. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów 

komunalnych, ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania: 

Do 31 grudnia 2020r.-nie więcej niż 35% w stosunku do całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji- w stosunku do ilości odpadów wytworzonych w 

roku 1995. 

Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskują zezwolenie na odbiór odpadów od 

właścicieli nieruchomości. 

 

SEGEGUJEMY,  

DBAMY O ŚRODOWISKO 



 

Na czym polega nowy system?  

Obowiązek mieszkańców: 

-Złożenie deklaracji i uiszczenie opłaty na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami, 

-Zbieranie i gromadzenie odpadów w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i 

porządku w gminie, 

Obowiązki Gminy: 

-Organizacja systemu zbiórki odpadów komunalnych i objęcie nim wszystkich mieszkańców, 

-Organizacja przez gminę miejsca nieodpłatnego przyjmowania odpadów tzw. : PSZOK, 

 

Dlaczego warto segregować odpady? 

- opłata za posegregowane odpady będzie niższa niż za odpady zmieszane- opłaca się 

segregować odpady; 

-zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowiska; 

-selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie 

wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z 

surowców pierwotnych, 

Przykład: 

-z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19000 puszek  

 po konserwach - 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych-1 rower. 


