
SZANOWNI PAŃSTWO !
Zgodnie z ustawą, całość zadań związanych z organizacją odbioru 

odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowaniem przejmie Gmina 
Miejska Złotoryja. Czystość i  porządek w  mieście jest naszą wspólną 
sprawą. Trudne decyzje o wyborze naliczania opłat od osoby oraz wy-
sokości stawek zostały podjęte na podstawie przeprowadzonych analiz 
i dyskusjach różnych wariantów. Wprowadzone zostały stawki zachęca-
jące wszystkich mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Przyję-
te rozwiązania, choć mam świadomość, że nie są doskonałe, to jednak 
wprowadzają system, który mam nadzieję, będzie sprawny w wymiarze 
praktycznym w  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Wierzę, że dzięki temu nasze miasto osiągnie wymagany ustawą po-
ziom odzysku i  recyklingu wytwarzanych przez nas odpadów. Jedno-
cześnie zapewniam, że będziemy konsekwentnie optymalizować funk-
cjonowanie tego systemu. Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie oraz 
cenne uwagi.

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska jest dla nas wszyst-
kich nowym zadaniem i naszą wspólną sprawą.

Ireneusz ŻurawskiBurmistrz Miasta

1. KOGO DOTYCZĄ NOWE PRZEPISY ?
Nowe zasady gospodarowania odpadami dotyczą wszystkich 
nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, nie-
zależnie od tego czy są to nieruchomości zamieszkałe (domy 
jednorodzinne, mieszkania), czy niezamieszkałe (sklepy, biura, 
hotele, szkoły, szpitale, lokale użytkowe, podmioty gospodar-
cze, ogródki działkowe, cmentarze).

2. KTO SKŁADA DEKLARACJĘ ?
Każde gospodarstwo domowe w  przypadku nieruchomości 
zamieszkałych i każdy przedsiębiorca lub zarządzający w przy-
padku nieruchomości niezamieszkałych.

3. CZY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 
MAM OBOWIĄZEK ODDZIELNEGO SKŁADO-
WANIA ODPADÓW POSEGREGOWANYCH ?
Absolutnie nie. Sposób gromadzenia w gospodarstwie domo-
wym posegregowanych odpadów należy wyłącznie do właści-
ciela. Ważne jest, aby odpady posegregowane umieszczać we 
właściwych pojemnikach dla danego rodzaju odpadu.

4. CZY BĘDZIE WYSTARCZAJĄCA LICZBA 
POJEMNIKÓW DLA KAŻDEGO RODZAJU 
ODPADÓW ?
Tak. W dotychczasowych boksach i śmietnikach będą dwa ro-
dzaje pojemników. Dla odpadów zmieszanych i  dla odpadów 
biodegradowalnych. Oddzielnie będą zlokalizowane gniazda 
pojemników na odpady selektywne. W bieżącym roku powsta-
nie 60 takich miejsc na terenie całego miasta. W przyszłym roku 
kolejnych 25.

5. CZY POSEGREGOWANE ODPADY NALEŻY 
MYĆ PRZED WRZUCENIEM  
DO POJEMNIKÓW ?
Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Odpady te powinny być su-
che. Nie powinny z nich wyciekać resztki płynów (np. śmietany, 
mleka). Ale nie ma potrzeby ich mycia.

6. JAK NALEŻY PŁACIĆ ZA ODPADY ?
Każde gospodarstwo domowe na podstawie złożonej deklara-
cji wpłaca zadeklarowaną kwotę opłaty. Kwota jest wpłacana 
na numer rachunku bankowego, który jest indywidualny dla 
każdego gospodarstwa domowego, a jego numer podany jest 
na książeczce opłat. Wpłat można dokonywać elektronicznie 
lub w  Banku Spółdzielczym (bez opłat) do dnia 10. każde-
go miesiąca. Pierwszej wpłaty należy dokonać do dnia 10 
sierpnia 2013 r.
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DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ODPADY ?

Jak w łatwy sposób segregować odpady ?

Najczęściej pod zlewozmywakiem usta-
wiamy zamiast dotychczasowego jednego, 
dwa pojemniki: 

Odpady, których nie wrzucamy 
do odpadów zmieszanych.
Wystarczy, że w ciągu dnia zgromadzimy te odpady 
chociażby w jednej reklamówce, a następnie rodzajami 
odpadów wrzucimy do odpowiednich pojemników.

JAKIE BĘDĄ POJEMNIKI I NA JAKIE 
RODZAJE ODPADÓW ?

WIĘKSZY
na odpady zmieszane

TU WRZUCAMY:
wszystkie pozostałe  
odpady nieposegregowane

MNIEJSZY
na odpady biodegradowalne

TU WRZUCAMY:
•	 odpady kuchenne
•	 resztki i obierki  

z owoców i warzyw
•	 rośliny
•	 fusy z kawy i herbaty
•	 skorupki jajek
•	 inne odpady pocho-

dzenia organicznego

NIEBIESKI - PAPIER

•	 opakowania z papieru i tektury
•	 gazety  i czasopisma
•	 katalogi, prospekty, foldery
•	 papier szkolny i biurowy
•	 książki i zeszyty
•	 torebki papierowe
•	 papier pakowy

•	 butelki i słoiki szklane po napojach  
i żywności

•	 butelki po napojach alkoholowych
•	 szklane opakowania po kosmetykach

ZIELONY - SZKŁO KOLOROWE 

•	 butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności

•	 butelki po napojach alkoholowych
•	 szklane opakowania po kosmetykach

BIAŁY - SZKŁO BEZBARWNE

•	 plastikowe opakowania oznaczone 
symbolem PET

•	 butelki PET po napojach (najlepiej 
zgniecione bez nakrętek)

CIEMNOŻÓŁTY - TWORZYWA SZTUCZNE PET 

•	 opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach  
(np. szamponach, proszkach, płynach do mycia)

•	 opakowania po produktach spożywczych
•	 plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki i inne folie
•	 plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
•	 styropian
•	 puszki po napojach, 

sokach, konserwach
•	 złom żelazny i metale
•	 metalowe kapsle z butelek, 

zakrętki słoików i innych 
pojemników

•	 folia aluminiowa
•	 kartony po mleku 

i napojach, śmietanie
•	 odpady opakowaniowe

JASNOŻÓŁTY - ODPADY SUCHE 

bo to bardzo łatwe            bo płacę mniej            bo chronię środowisko dla siebie i przyszłych mieszkańców

PAMIĘTAJ ! 
w każdym czasie możesz zmienić złożoną 
deklarację i przystąpić do segregacji odpadów.




