
Nowy system odbierania odpadów komunalnych 
 

Od 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z 
nowymi zasadami, w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego gmina wybrała firmę REMONDIS 
Sp. z o.o. do odbioru odpadów z zamieszkałych nieruchomości jak również do prowadzenia gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z tym konieczne jest złożenie deklaracji, 
na podstawie której pod wskazany adres dostarczony zostanie kosz na odpady i worki na odpady 
segregowane. Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec podeszli do nowych obowiązków bardzo odpowiedzialnie - 
do końca czerwca brakuje jedynie 30 deklaracji, natomiast złożonych zostało 2600.Względem osób, które 
nie wypełniły obowiązku wszczęte zostały postępowania administracyjne mające na celu wydaniem decyzji 
o wysokości opłaty. Obecnie trwa ustawianie pojemników na poszczególnych nieruchomościach oraz 
rozwożone są worki na odpady selektywnie zbierane. Poniżej przedstawiamy harmonogramy wywozu 
odpadów w II półroczu 2013 r. (dostępny jest on również na stronie internetowej urzędu: 
www.ogrodzieniec.pl ) 

 
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE OGRODZIENIEC 

 
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów gromadzą je w sposób 
następujący: 
 
WOREK ŻÓŁTY – OPAKOWANIA PLASTIKOWE 

          Wrzucać należy: 
butelki plastikowe po napojach, oleju jadalnym i mleku, opakowania po chemii gospodarczej 
np. szamponach, płynach do naczyń, torebki foliowe, opakowania po margarynach, jogurtach 
itp. 

                      Nie wrzucać: 
wyrobów z tworzyw sztucznych innych niż opakowania np. mebli plastikowych, zabawek, 
części samochodowych, gumy, folii aluminiowej, strzykawek, styropianu itp. 

 
WOREK ZIELONY – OPAKOWANIA SZKLANE  

Wrzucać należy: 
szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, kosmetykach, słoiki po przetworach, puste 
szklane opakowania po lekach itp.  

                     Nie wrzucać: 
ceramiki, porcelany, kamieni, szkła innego rodzaju, w tym szkła okiennego, kryształów, 
szklanych bloczków budowlanych, żarówek, termometrów, reflektorów, szyb samochodowych, 
luster itp. 

 
WOREK BRĄZOWY – ODPADY ZIELONE  

 Wrzucać należy: 
skoszoną trawę, liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie, zepsute owoce i warzywa, obierki, 
trociny itp. 
Nie wrzucać: 
przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, mięsa, przetworów itp. 

 
 
WOREK SZARY LUB CZERWONY – OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE  

Wrzucać należy: 
kartoniki po mleku, sokach i innych napojach, które z zewnątrz wykonane są z tektury, a 
wewnątrz z folii. 
Nie wrzucać: 

                     pudełek tekturowych, torebek papierowych itp. 
 
 

http://www.ogrodzieniec.pl/


 
Odpady opakowaniowe selektywnie zbierane w workach nie musza być myte, ale bezwzględnie muszą być 
opróżnione z zawartości.. 
 
POJEMNIK- ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI 

Wrzucać należy: 
     Wszystko  to,  czego  nie  gromadzimy  w  workach:  zielonym,  żółtym,                             

brązowym i szarym, kompostowniku oraz to czego nie możemy oddać do punktu 
selektywnej zbiórki, np. zabrudzone tekturowe talerzyki jednorazowe, porcelanę, styropian 
opakowaniowy, gumę, odpady drewniane, artykuły higieniczne (wata, pampersy, podpaski, 
chusteczki higieniczne),  popiół z systemów grzewczych, kości, odchody zwierząt 
domowych, blistry po tabletkach, zużyte strzykawki, odzież i obuwie,  

     Nie należy wrzucać: 
Odpadów, które możemy wysegregować w workach, zagospodarować w    kompostowniku 
lub oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

 
       

DOPUSZCZA SIĘ, ABY W POJEMNIKU NA ODPADY BYŁO 5% ODPADÓW INNYCH FRAKCJI, W 
ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOŻNA DO POJEMNIKA WRZUCAĆ ODPADY W WORKACH NA 
ŚMIECI W KTÓRYCH BYŁY GROMADZONE PRZED UMIESZCZENIEM W POJEMNIKU.  

 
 

Oprócz regularnej zbiórki odpadów wymienionych powyżej, raz w roku będą organizowane 
wystawki odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.   

 
Od 1 lipca 2013 r. zostanie uruchomiony w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 210 (baza firmy REMONDIS)  
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, do którego wszyscy właściciele posesji zamieszkałych będą 
mogli oddać selektywnie zebrane odpady takie jak:  zielone i biodegradowalne, papier i tekturę, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki.  
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych będą 
mogli przekazywać gruz z remontów prowadzonych samodzielnie w limicie 0,5 m3/mieszkańca/rok. Gruz 
trzeba dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować do pojemnika 
wskazanego przez pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany w ramach systemu może składać 
się z cegieł, pustaków i betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci elementów azbestowych,  
drewnianych, ceramiki, pianek, plastików itp.  
Punkt czynny będzie w każdą sobotę w godzinach od 8:00 – 19.00, jeśli sobota będzie dniem ustawowo 
wolnym od pracy punkt będzie czynny w najbliższy poprzedzający sobotę piątek w godzinach                                    
od 8:00 – 19.00. 
 

                                                                                                                                  Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec 


