
Na czym polega segregacja odpadów?

Segregacja  polega  na  sortowaniu  odpadów  u  źródła  (w  gospodarstwach  domowych)  tj.  oddzielaniu 
poszczególnych  frakcji  i  składowaniu  ich  w  odrębnych  pojemnikach  (kontenerach)  lub  workach,  
w zależności od rodzaju zabudowy (budynki jednorodzinne i wielorodzinne), według poniższej tabeli

budynki jednorodzinne - worki

Frakcja odpadów Wrzucaj Pamiętaj

worki zielone

szkło opakowaniowe 
bezbarwne i kolorowe

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki 
po napojach alkoholowych, szklane opakowania 

po kosmetykach 

nie tłucz szkła przed 
wrzuceniem do pojemnika, 
wrzucaj czyste opakowania, 

zdejmuj plastikowe czy 
metalowe nakrętki

worki żółte

tworzywa sztuczne, papier, 
metal,opakowania 

wielomateriałowe (typu 
Tetra Pack) 

gazety, czasopisma, zeszyty, katalogi, książki, torebki 
papierowe, papier pakowy, tekturę, kartony, pudełka, 

puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom 
żelazny i metale kolorowe, kapsle, butelki po napojach, 
po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe 

torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki 
po owocach, pojemniki np. z jogurtu, śmietany itp., 

kartony z mleka, przetworów, soków

wrzucaj czyste opakowania,
nie zakręcaj butelek, przed 
wrzuceniem zgnieć butelki, 

opakowania,  puszki 

worki brązowe

odpady zielone
(w przypadku braku 

możliwości kompostowania)

trawę, liście, chwasty

budynki wielorodzinne  - kontenery i worki na odpady zielone

Frakcja odpadów Wrzucaj Pamiętaj

biały

szkło opakowaniowe 
bezbarwne

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki 
po napojach alkoholowych, szklane opakowania 

po kosmetykach 

nie tłucz szkła przed 
wrzuceniem do pojemnika, 
wrzucaj czyste opakowania, 

zdejmuj plastikowe czy 
metalowe nakrętki

zielony

szkło opakowaniowe
kolorowe

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki 
po napojach alkoholowych, szklane opakowania 

po kosmetykach

nie tłucz szkła przed 
wrzuceniem do pojemnika, 
wrzucaj czyste opakowania, 

zdejmuj plastikowe czy 
metalowe nakrętki

żółty

metal, tworzywa sztuczne, 

butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, 
plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, 
reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach, 

wrzucaj czyste opakowania, 
zgnieć butelki i opakowania 

przed wrzuceniem, nie 



opakowania 
wielomateriałowe (typu 

Tetra Pack)

pojemniki np. z jogurtu, śmietany itp., kartony z mleka, 
przetworów, soków

zakręcaj butelek 

niebieski

papier

gazety, czasopisma, zeszyty, katalogi,  książki, torebki 
papierowe, papier pakowy, pudełka, tekturę, kartony

worki brązowe

odpady zielone
(w przypadku braku 

możliwości kompostowania)

trawę, liście, chwasty

Pozostałe odpady  należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zmieszanych odpadów 
komunalnych.

Jakie konsekwencje grożą mieszkańcom, 
którzy deklarując segregowanie odpadów w rzeczywistości tego nie robią?

Selektywne  zbieranie  odpadów  komunalnych  jest  obowiązkiem  wynikającym  z  regulaminu  utrzymania 
czystości  i  porządku  w  gminie.  Niedopełnienie  tego  obowiązku  jest  wykroczeniem,  zagrożonym  karą 
grzywny.

Zasady odbioru odpadów

W zamian za  uiszczoną opłatę  firma wywozowa na zlecenie  Gminy realizować będzie  odbiór odpadów 
komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, według następujących zasad:

- w budownictwie jednorodzinnym:
a) odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach – raz w tygodniu,
b) odpadów  komunalnych  selektywnie  zebranych  zgromadzonych  w  workach  foliowych  -  raz 

w miesiącu:
• zielonych - szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
• żółtych - papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu TetraPack),

c) odpadów wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i elektronicznego,  zużytych  opon 
wyłącznie z pojazdów osobowych – dwa razy w roku, według harmonogramu, który podany zostanie 
na stronie internetowej Gminy oraz tablicach ogłoszeń.

- w budownictwie wielorodzinnym:
a) odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach – cztery razy w tygodniu,
b) odpadów  komunalnych  selektywnie  zebranych  zgromadzonych  w  pojemnikach  -  dwa  razy 

w miesiącu:
• biały – szkło opakowaniowe bezbarwne,
• zielony – szkło opakowaniowe kolorowe,
• żółty – metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu TetraPack)
• niebieski - papier

c) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon 
wyłącznie z pojazdów osobowych – raz w tygodniu

Ponadto  firma  wywozowa  zorganizuje  punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych, 
do którego każdy właściciel  nieruchomości  zamieszkałej  będzie  mógł  przywieść  bez  dodatkowej  opłaty 
następujące rodzaje odpadów: 

• papier, 
• metal, 
• tworzywa sztuczne, 
• szkło, 
• opakowania wielomateriałowe (typu TetraPack), 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• przeterminowane leki i chemikalia, 



• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
• odpady wielkogabarytowe, 
• zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych, 
• budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kg na mieszkańca rocznie z danej nieruchomości,
• odpady zielone (trawa, liście, chwasty) w workach foliowych koloru brązowego w ilości do 1 m 3 

(10 worków) na nieruchomość rocznie.

Za odpady budowlane, rozbiórkowe oraz zielone dostarczone do punktu  selektywnego zbierania odpadów 
w ilościach większych niż:

• 200 kg  na mieszkańca rocznie z danej nieruchomości - dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
• 1m3 na nieruchomość rocznie - dla odpadów zielonych 

mieszkaniec zapłaci dodatkową opłatę wynikającą z cennika firmy wywozowej.

Punkt selektywnego zbierania odpadów czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 2000 

oraz w soboty w godzinach od 700 do 1400. Informacja o lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów 
podana  zostanie  na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  umieszczona  zostanie  na  tablicach  ogłoszeń 
po wyłonieniu firmy wywozowej.

Firma wywozowa zapewnia:
• worki  foliowe  dla  selektywnej  zbiórki  odpadów  oraz  worki  foliowe  na  odpady  zielone 

z zastrzeżeniem  limitu  -  do  1  m3 (10  worków)  na  nieruchomość  rocznie  -  dla  budownictwa 
jednorodzinnego,

• pojemniki  (kontenery)  dla  selektywnej  zbiórki  odpadów oraz worki  foliowe na  odpady zielone 
z zastrzeżeniem  limitu  -  do  1  m3 (10  worków)  na  nieruchomość  rocznie  -  dla  budownictwa 
wielorodzinnego.

Opłatą „śmieciową” nie są objęci:
• właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną korzystania z obiektu 

czy lokalu
Spoczywa na nich obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów oraz zawarcia  
umowy  z  firmą  wywozową  posiadającą  stosowne  zezwolenie  –  według  wytycznych  zawartych 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze.

Szczegółowych informacji można uzyskać:
• w Wydziale Gospodarki Komunalnej w pok. 108, 214 lub pod nr tel.: (032) 77 28 519,  (032) 77 28 529,  

(032) 77 28 564

• na stronie internetowej: www.brzeszcze.pl
• pocztą elektroniczną: odpady@um.brzeszcze.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 06.12.2012 r. poz. 6698)
3. Uchwała Nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/242/12 Rady 

Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  
Brzeszcze (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 04.01.2013 r. poz. 72)

4. Uchwała Nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 07.12.2012 r. poz.  
6773)

5. Uchwała Nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 07.12.2012 r. poz. 6774)

6. Uchwała Nr XXIV/245/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości  zamieszkałej  wraz  z  wykazem  dokumentów 
potwierdzających dane w niej zawarte (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 07.12.2012 r. poz. 6775)

7. Uchwała Nr XXIV/246/12 Rady Miejskiej  w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu  
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Brzeszcze 
i zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 07.12.2012 r. poz. 6776)

http://www.brzeszcze.pl/

