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Szano wni  Mie szkańc y!   

Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zacznie funkcjonować nowy system odbioru odpadów komunalnych, który w naszej Gminie 
nie obejmie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Gmina zobowiązana jest do wybrania w drodze przetargu firmy, 
która będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzący 
gospodarstwa domowe. Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny przyjęty Uchwałą Nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach  
z dnia 21.12.2012 r. oraz inne akty prawa, dostępne na stronie internetowej www.checiny.pl. Poniżej przekazujemy Państwu 
podstawowe informacje na temat nowego systemu oraz zasad zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych. 

Wierzymy, że wspólną pracą i wysiłkiem uda nam się sprostać obowiązkom, jakie na gminy nałożyły nowe przepisy prawa 
polskiego i europejskiego, a osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie wpłyną na poprawę stanu 
środowiska. 

 
 

 System gospodarowania odpadami będzie funkcjonował od 1 lipca 2013 roku i będzie obejmował wszystkie nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy. System będzie obejmował wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwach 
domowych. 

 Właściciele lub zarządcy nieruchomości muszą złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach deklarację  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczać opłatę na rzecz Gminy określoną  
w deklaracji.  

 Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe oraz sposobu zbierania odpadów: 

L.p. Rodzaj gospodarstwa 
Opłata miesięczna od gospodarstwa 

prowadzącego selektywną zbiórkę nieprowadzącego selektywnej zbiórki 

1. Gospodarstwo 1-osobowe 6,00 zł 12,00 zł 

2. Gospodarstwo 2-osobowe 12,00 zł 24,00 zł 

3. Gospodarstwo 3-5-osobowe 18,00 zł 36,00 zł 

4. Gospodarstwo 6-osobowe i powyżej 24,00 zł 48,00 zł 

  
W ramach systemu odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 

 z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w której nie ustanowiono zarządu nieruchomością 
wspólną, z częstotliwością jeden raz w miesiącu: 

 odpady zmieszane z pojemników 120l (gospodarstwa 1-3 osobowe) lub 240l (gospodarstwa 4-osobowe i powyżej), 

 odpady zebrane w sposób selektywny następujących frakcji: 

 papier i tektura - worek niebieski,  

 tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal -  worek żółty, 

 szkło bezbarwne i kolorowe - worek zielony,  

 odpady ulegające biodegradacji - worek brązowy, 

 z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w której ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną,  
z częstotliwością dwa razy w miesiącu: 

 odpady zmieszane z pojemników 1100l, 

 odpady zebrane w sposób selektywny następujących frakcji: 

 papier i tektura - pojemnik niebieski,  

 tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal -  pojemnik żółty, 

 szkło bezbarwne i kolorowe - pojemnik zielony, 

 w systemie obwoźnych zbiórek z częstotliwością jeden raz na rok: 

 odpady wielkogabarytowe (np. meble), 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzonym w Chęcinach na ul. Alei Partyzantów 6 
(dalej GPSZOK) przyjmowane będą: 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, 

 zużyte opony,  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na 
budowę), 

 odpady zielone – w miesiącach od maja do października (części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych 
i ogrodów), 

 popiół – w miesiącach od listopada do kwietnia. 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
INFORMATOR DLA MIESZKAŃCA  

ZASADY  OBOWIĄZYWANIA  NOWEGO  SYSTEMU 

RODZAJE I ILOŚCI ODPADÓW ODBIERANYCH W RAMACH SYSTEMU 
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 Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady zbierane selektywnie dostarczy mieszkańcom przedsiębiorca 
wyłoniony przez Gminę w przetargu. 

 W urządzenia do zbierania odpadów zielonych oraz popiołu mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie i we własnym 
zakresie przekazują odpady do GPSZOK. 

 Odpady komunalne niepodlegające segregacji należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. 

NIEBIESKI worek/pojemnik ŻÓŁTY worek/pojemnik ZIELONY worek/pojemnik BRĄZOWY worek/pojemnik 

PAPIER  
Do papieru i tektury 

PLASTIK, METAL 
Do tworzyw sztucznych, odpadów 

wielomateriałowych, metalu 

SZKŁO 
Do szkła 

 

BIOODPADY 
Do odpadów biodegradowalnych 

Tu wrzucamy: 

  gazety i czasopisma, 

  katalogi, prospekty,  

  książki, zeszyty,  

  papier szkolny i biurowy,  

  torebki i worki papierowe, 

  papier pakowy,  

  pudełka kartonowe, 

  pudełka tekturowe,  

  tekturę. 

 butelki po napojach, opakowania 
z tworzyw sztucznych (np. po 
jogurtach, kosmetykach, 
płynach), 

 plastikowe zakrętki, 

 czyste folie opakowaniowe, 
torebki i worki foliowe, 

 kartony po mleku i sokach, 

  czyste metalowe puszki po: 
żywności, napojach, itp. 

 szklane butelki po napojach i 
innych produktach 
spożywczych, 

 butelki po napojach 
alkoholowych, 

 słoiki (bez nakrętek, zacisków, 
gumowych uszczelek), 

 szklane opakowania po 
kosmetykach. 

 odpady kuchenne spożywcze 
(stałe, niepłynne), np. 
pozostałości po warzywach           
i owocach, fusy po kawie i 
herbacie, skorupki jajek, łupiny 
orzechów itp., 

 kwiaty doniczkowe i cięte. 

Tu nie wrzucamy: 

 zabrudzonego lub tłustego 
papieru,  

 papieru z folią, papieru   
termicznego i przebitkowego 
(używanego w faksach, na 
paragony), 

 kartonów po napojach i innych 
produktach spożywczych,  

 artykułów higienicznych 
(pieluch, podpasek),  

 materiałów budowlanych tj. 
tapet, worków po gipsie, itp. 

 pojemników po olejach 
silnikowych i smarach, 

 opakowań po lekarstwach, 

 zabawek, sprzętu AGD i innego 
elektronicznego, 

  opakowań po nawozach, 
środkach owado- i 
chwastobójczych, 

 folii budowlanych i styropianu, 

 puszek i pojemników po farbach 
i lakierach. 

 szkła stołowego, porcelany i 
ceramiki, 

 szkieł okularowych, luster, 

 szkła okiennego, 

 szyb samochodowych, 

 doniczek, 

 szkła żaroodpornego, 

 żarówek, lamp i neonówek, 

 ekranów i lamp telewizyjnych, 

 opakowań po lekach, 
termometrów, strzykawek. 

 odpadów zielonych (trawy, liści, 
gałęzi), 

 kości, 

 odchodów zwierzęcych,  

 popiołu z kominka lub pieca, 

 papierosów, ich niedopałków, 
tytoniu, 

 piasku i sorbentów dla kotów, 

 zapełnionych papierowych 
worków do odkurzaczy. 

 
 
 

 Opłatę uiszcza się raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału tj. za I kwartał, do 15 stycznia, 
za II kwartał do 15 kwietnia, za III kwartał do 15 lipca, za IV kwartał do 15 października danego roku. 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta  
w Chęcinach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Chęciny lub do rąk inkasenta (sołtysa). 

 Rachunek bankowy Gminy Chęciny, nr konta: 18 8493 0004 0050 0872 5424 0001. W tytule przelewu należy 

podać: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata. 
 
 

 

 Zawartość pojemników i worków na odpady komunalne będzie podlegać kontroli. 

 Harmonogramy wywozu poszczególnych frakcji odpadów oraz godziny otwarcia GPSZOK będą podane do publicznej 
wiadomości. Dowóz odpadów do GPSZOK będzie odbywać się we własnym zakresie. 

 Zalecane jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach. 

 Z systemu wyłączone są odpady powstające na terenach prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeżeli jest ona 
prowadzona w miejscu zamieszkania. 

 Szczegółowe i aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.checiny.pl.  

POJEMNIKI  I  WORKI  DO  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI, ZASADY  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI 
 

TERMIN, TRYB I CZĘSTOTLIWOŚĆ UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

INFORMACJE  DODATKOWE 


