
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne - odpady powstajqce w gospodar-
stvvach domo\\>ch, 7. wylaczeniem pojazdo\h z
cksploatacji. a takze inne odpady niezawierajace odpadow
niebezpiecznych, pochodza.ce od innych wytworcow. ktore
ze wzgl?du na swoj sktad i charakter sa, podobne do t>(ch
powstajacych w gospodarstwach domowych.

Segregaeja odpadow - rozd/.ielanic odpadow na pos/cze-
golne frakcje np. plastik. papier, szklo, bioodpady i inne.

Odpad\e i rozbidrkowe - odpady pochodzace z
budow). remontovv i danontazu. ktore odbierane sa. na in-
dywidualne zgloszenie mieszkaiicow. Kontenery dostarcza
firma po wczesniejszym zgloszeniu wlasciciela nierucho-
mosci.

Odpady wielkogabarytowe - odpady. ktore ze wzgl?du na
sv\6j rozmiar i mas? nie moga, bjc umieszczone w typo-
wych workach/pojemnikach. Do takich odpadow zaliczamy
m.in. stare meblc cz\.

Wystawka - raz w roku mieszkaricy b?dq mogli oddac stare
nieble. sprz?t elektnczny i elektroniczny. Zbiorka b?dzie
odbywaJa si? v\u i czasie wyznaczonym przez pr/ed-
si?biorc? wylonionego w drod/e przetargu i gmine. Przed-
sicbiorca na ten czas podstawi kontenery. Ponadto odpady
te mieszkaricy b?da, mogli dowozic we wlasnym zakresie do
punktu selektywnej zbiorki odpadow.

Punkl selektywnej zbiorki - punkt, w ktorym mieszkahcy
moga, przekazac selektywnie zebrane przez siebie odpady.
Punkt ten znajduje si? na terenie zamkni?tego skladowiska
odpadow w Podegrodziu. Czynny jest w poniedzialki w
godzinach 7.00-15.00.

Pojemniki na smieci - urzadzenia do groinadzenia odpa-
dow. Korzystaja.c z pojemnikou na odpady wlasciciele nie-
ruchomosci musza, pami?tac o ich wlasciwym opisaniu
(PLASTIK. PAPIER. SZKLO, BIOODPADY i inne). Nale-
zy rowniez pami^tac, ze kazd> wlasciciel nieruchomosci,
ktory zdecyduje si? na korzystanie z pojemnikow na odpad\i je /akupic lub wydzierzawic we wlasnym zakresie.

Kody kreskowe - sluza.one do identyfikacji nieruchomosci. Kaz-
da z nich (od 2014 r. dot. nieruchomosci zamieszkarych) ma przy-
pisan> okreslon; kod. ktor\\c na workach'-
pojemnikach, ktore sa, oddavvanc. Kody kreskowe sa, dostarc/ane
z informacjq o wysokosci oplat. Jezeli ktos z Paiistwa potrzebuje
wi?kszej ilosci kodow (oddaje/wystawia duze ilosci odpadow)
moze zglosic si? do Sali Obstugi Klienta Urz?du Gminy Podegro-
dzie (parter). gdzie kody zostana. dodrukowane lub zgfosic telefo-
nicznie zapotrzebovvanie.
,lak przygotowac smieei do segregacji - w miar? mozliuosci
nalezy zmniejszyc obj?tosc odpadow przed umieszczeniem ich w
workach/pojemnikach (np. zgniesc plastikowe butelki). Ponadto
wszystkie pojemniki nalezy oproznic z zawartosci. Worki / odpa-
dami nalezy zostawic przy gran icy dzialki. w miejscu latwo do-
st?pnym dla finny wywoza,cej odpady w naszej gminie.

Odpady zniieszane - odpady zmieszane to wszystkie odpa-
dy pozostale po segregacji. Wrzucamy je do worka o odpo-
wiedniej w\trz\malosci lub pojemnika. w ktory kazdy wta-
sciciel nieruchomosci musi zaopatrzyc si? we wlasnym za-
kresie. Odpady zmieszane to wszystkie, ktore nie zawieraja.
chemikaliow. zuzytych baterii i akumulatorow. odpadow
uielkogabarytowych, sprz?tu elektncznego i elektroniczne-
go, odpadow budowlatnch oraz zuzytych opon. Zaliczamy
do nich m.in. popiol. sznurki i wstazki, artykuiy higieniczne
(pieluchy, odpady z tazienek, waciki itp.), plastry. gqbki,
papierki po masle i margarynie.
Odpady niebezpiee/ne - odpady. ktore wykazuja, co naj-
mniej jedna. sposrod wlasciuosci niebezpiecznych, okreslo-
nych w zalqczniku nr 3 do ustawy o odpadach, tj. np. \-
wosci wybuchowe, zra.ce, draznia,ce, wysoce latwopalne itd.
Postepowanie z nimi w sposob niewtasciwy moze stanowic
/agrozenic dla /drowia i z>cia ludzi oraz srodowiska. Odpa-
dy niebezpieczne to m.in. Rozpuszc/alniki, odpad> medycz-
ne, chemikalia czy kleje.
Bioodpad> i odpady /iclone - bioodpady to odpady, ktore
ulcgaja biodegradacji np. odpady spozywcze i kuchenne. Z
kolei odpady zielone to odpady komunalne stanowia,ce cze_-
sci roslin z piel?gnacji terenov\h ogrodow, parkow.
cmentarzy i targowisk.
Kiedj mo/na zmienic deklaraej^ - nalezy ja, zmienic w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci maja.cych
\\plyw na jej zmian? np. w\gasni?cie obouiqzku uiszczenia
oplaty za gospodarouanie odpadami komunalnymi lub zaist-
nienia zdarzeri maja,c\ch wpbyw na wysokosc oplaty (np.
zmiana liczby mieszkancow). Deklaracje nalez> tez zmie-
niac rowniez w przypadku zmiany wysokosci miesi?cznej
optaty ustano\\ionej przez Rad? Gminy badz zmian? sposo-
bu gromadzenia odpadow (np. z selektywnego na nieselek-
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PRAWIDLOWA SEGREGACJA SMIECI
WOREK ZOtTY (plastik,metal,

wi e lorn ate riatowe)

Do workow zottych nalezy wrzu-
cac butelki plastikowe po napojach
(np. wodach mineralnych. napojach
gazowanych) oraz opakowania
wielomateriafowe (np. karton po
mleku czy sokach), pojemniki po
chemii gospodarczej czy kosmety-
kach fnp. po szamponie czy ptynie
do mycia naczyn), plastikowe ko-
szyczki po owocach i opakowania
po zywnosci (np. po jogurtach, ser-
kach, kefirach). Ponadto worek zol-
ty powinien zawierac artykuty go-
spodarstwa domowego z tworzyw
sztucznych (folie opakowaniowe,
naczynia jednorazowe, worki, re-
klamowki, torby plastikowe) oraz
opakowania metalowe (np. kapsle,
zakre^ki metalowe, drobny ztorn
zelazny i metale kolorowe).

Do workow zottych nie mozna
wrzucac butelek oraz wszelkiego
rodzaju opakowan po smarach i
olejach, farbach, lakierach, roz-
puszczalnikach oraz srodkach
ochrony roslin. Ponadto nie nalezy
umieszczac w nich tworzyw
sztucznych piankowych, zabawek.
dezodorantow oraz wszystkich ko-
smetykow w aerozolu, zuzytych
akumulatorow i baterii oraz starych
patelni i garnkow.

WOREK ZIELONY(szklo)

Wworkach zielonych nalezy
umieszczac szklane i pozbawione
zawartosci butelki (np. sokach,
napojach, alkoholu oraz szklane
butelki po pokarmach dla dzieci)
Ponadto wrzucamy do workow
stoiki oraz szklane opakowania
po kosmetykach.

Zielone worki nie mogazawierac
luster, szkte okiennego i zbrojone-
go, porcelany, ceramiki, wyrobow
ze szkta krysztatowego, zakr^tek,
kapsli, korkow, zarowek. swietlo-
wek, lampjarzenibwek, ptytekce-
ramicznych. doniczek, kinesko-
pow, naczyh zaroodpornych
(luminarc. arcoroc itp.) oraz szyb
samochodowych.

WOREK NIEBIESKI (papier)

Do workow niebiesktch powinno si?
wrzucac wszelkie odpady papiero-
we, Nalezy umieszczac w nich ga-
zety, czasopisma, katalogi, prospek-
ty, ksia^zki w mi^kkich okiadkach
(ba,dz te, z ktorych usuni^to wcze-
sniej twarde okiadki}, papier szkolny
i biurowy (np. zeszyty czy wydruki
komputerowe}, opakowania papiero-
we, kartony, tektur^ oraz worki pa-
pierowe.

WOREK BRAZOWY (biood

t prz
aja^ce bi>

dpady spozywcz
kuchenne oraz odpady zielone, kt6-
re stanowia^cze_sci roslin pochodza.-
cych z piel^gnacji terenow zielonyc^
(ogrod6w, parkbw, cmentarzy i tar-
go wisk).

W niebieskich workach nie mogq
znatezc si% odpady z zattuszczone-
go papieru (np. po masle czy mar-
garynie), opakowania po mleku czy
sokach, opakowania z zawartoscia,
(np. zywnosciaj, naczynia jednora-
zowe, tapety, pampersy, podpaski.
papiery higieniczne, papier i tektura
ookryte folia, metalowa. lub tworzy-
wem sztucznym, papier przebitkowy
(rachunki. faktury), papier termiczny
faksowy oraz worki po wapnie i
emencie.

Do bra^zowych wo,

WOREK Na Odpady Zmteszane

Odpady zmieszane to wszystkie
odpady pozostate po segregacji.
Zaliczamy do nich wszystkie, ktore
nie zawieraja. chemikaliow, zuzytych
baterii i akumulatorow, odpadow
wielkogabarytowych, sprz^tu elek-
trycznego i elektronicznego, odpa-
dow budowlanych oraz zuzytych
opon. Odpady zmieszane to m.in.
popiot, sznurki i wsta/ki, artykuly
higieniczne (pieluchy, odpady z ta-
zienek, waciki itp.), plastry, ga^bki,
papierki po masle i margarynie.

Ponadto nie powinno
czac w nich zuzlu i popiokj oraz
resztek jedzenia pochodzenia zwie-
rz^cego (mi^sa, kosci i ryb), jak r6w-
niez jedzenia w ptynie, odchodow
zwierzecych, szkte i fajansu (rodzaj
ceramiki wytworzony z glinki por
lanowej - kaoiinu).

W tych workach nie mozna
umieszczac przeterminowanych
lekbw, chemikaliow, zuzytych baterii
i akumulatorow, odpad6w wielkoga-
barytowych, sprz^tu elektrycznego i
elektronicznego, odpadow budowla-
nych oraz zuzytych opon.



NAJCZIJ SCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE USTAWY SMIECIOWEJ
KTORA FIRMA BE.DZIE ZAJMOWALA SIF, WYWO-
ZEM SMIECI W G M I M E PODEGRODZ1E?
Odbiorem odpadow w naszej gminie bedzie zajmowala sie-
firma SITA Malopolska Sp. z o.o. Dane kontaktowe: Sita
Malopolska, Oddzial w Nowvm Sa.czu, ul. Jana Pawla II 37,
lei . (18) 531 44 00 oraz adres e-mail: si-
ta.nowysacz@sitapolska.com.pl.
CDZIE ZCLASZAC REKLAMACJE ZWIAZANE Z
ODBIOREM SMIECI?
Reklamacje zwiazane z odbiorem smieci prosz? zgfaszac do
Zakladu Gospodarki Komunalnej Gminy Podegrodzie pod nr
tel. (18) 448 48 50 lub (18) 448 49 55 oraz na adres e-mail;
sekretariat@zgk.podegrodzie.pl.
CO UZYSKUJEMY W RAMACH OPLATY M I E -
SII<CZNEJ?
W zamian z uiszczona, oplat? za gospodarowanie odpadami
od mieszkaricow nieruchomosci zamieszkalych jest odbierana
kazda ilosc wszystkich rodzajow selektywnie zebranych od-
padow komunalnych. odpady zmieszane oraz dostarczane sa^
puste worki na selektywnq zbiorke. Ponadto optata zawiera
wszystkie uslugi zwiazane z oddawaniem odpadow (tzw.
\vystawka).
KTO DOSTARCZA WORKI NA ODPADY SEGREGO-
WANE?
\ \orki na odpady segregowanc dostarcza firma SITA Malo-
polska Sp. z o.o. Dodatkowo puste worki na odpady segrego-
wane mozna otrzymac w Zakladzie Gospodarki Komunalnej
w Podcgrodziu, ktorego siedziba znajduje si? w budynku
Urzedu Gminy Podegrodzie. Podegrodzie 248, parter. pokoj
nr 5 lub I pietro, pokqj 28 i 29 oraz u Sottysow poszczegol-
nyeh miejscowosci.
GDZIE MOZNA WYRZUCIC ODPADY POZOSTALE
POREMONCIE?
Odpady budowlane i rozbiorkowe odbierane sa. zgodnie z
indywidualnym zapotrzebowaniem mieszkaricow. Kontenery
na powyzsze odpady zostana. dostarczone przez firm? SITA
po wczes'niejszym zgloszeniu takiego zapotrzebowania przez
wlasciciela nieruchomosci do firmy SITA Malopolska Sp. z
o.o.
CO ZROBIC ZE STARYMI OPONAMI?
Xuzyte opony naiezy oddawac do punktu selektywnej zbiorki,
ktory jest usytuowany na miejscu dawnego wysypiska odpa-
dow w Podegrodziu.
CO ZROBIC ZE STARYMI M E B L A M I I SPRZIJTEM
AGO?
Stare meble. sprzet elektr\c/n\ elektroniczn)

sprzel AGD b?da. odbierane w ramach tzw. ..wystawki". Zbiorka
b^dzie odbywala si^ w miejscu, ktore zostanie wyznaczone przez
firm? odbieraja^ca. smieci oraz gmine. Na ten czas zapeunione
zostan^ specjalne kontenery, do ktorych mieszkahcy indywidual-
nie bed^ dowozic odpady. Powj'zsze odpady mozna rowniez od-
dawac do punktu selektywnej zbiorki.
DO JAKIEGO WORKA WRZUCAMY DROBNE ELE-
MENTYMETALOWE?
Drobne element) metalowe (metale kolorowe, kapsle, zakretki
itp.) naiezy wrzucac do workow zottych z napisem: PLAST1K,
METAL, WIELOMAT^RIALOWE. '
DO JAKICH WORKOW WRZDCAMY ODPADY ZMIE-
SZANE?
Do workow np. koloru czarnego mozna wrzucac wszelkie odpady
/mie.szane. W worki na tc odpady wlasciciel kazdej nieruchomo-
sci zaopatruje si^ we wfasnym zakresie. Dopuszcza si? zbieranie
odpadow niesegregowanych w workach innxc l i niz przeznaczo-
nych na odpady selekt) wnie zebrane o odpouiedniej w\trz\malo-
sci. wykonan\ch z innych niz wskazane w zdaniu pieruszym
(np. worki jutowe).
JAK NALEZY PRZYGOTOWAC SMIECI DO SEGREGA-
CJI?
W miar? mozliwosci naiezy zmniejszyc objetos'c odpadow przed
umieszczaniem ich w odpowiednim worku/pojemniku (np.
zgniesc plastikowe butelki) . Ponadto wszystkie pojemniki naleA
wczesniej oproznic z zawartos'ci.
GDZIE MOZEMY UZYSKAC SZCZEGOLOWE 1NFOR-
MACJE NA TEMAT ZBIORKI SMIECI W NASZEJ GMI-
M l .'
Szczegolowe informacji na temat zbiorki odpadow w naszej gmi-
nie mozna uz\skac \e Gospodarki Komunalnej w Pode-
grodziu, na stronie internetowej Gminy Podegrodzie
(www.podegrodzie.pl w zakfadce ZGK i na stronie
bip.zgk.podegrodzie.pl) oraz na stronie internetowej firmy SITA
Matopolska Sp. z o.o. (ww\\.sitamalopolska.pl). Z kolei informa-
cje zwiazane z naliczaniem oplaty za gospodarowanie odpadami i
wypehiianiem deklaracji mozna uzyskac w Urzedzie Gminy Po-
degrodzie w Sali Obslugi Klienta UG w Podegrodziu, tel. (18)
445 90 33, wewnetrzny 33.
GDZIE NALEZY WYSTAWIC SMIECI DO ODBIORU?
Pojemniki/worki nalezj wystavvic prz> granicj' dzialki, jesli do-
jazd do nieruchomosci zna jdu j e si? przy drodze gminnej. W przy-
padku jesli dojazd do nieruchomosci dla firmy odbierajacej odpa-
d\t u t rudniony, smieci nalez) dostarczyc do drogi gminnej. w
miejscu latwo dost^pnym.

CZY OBOWI>\ZUJE LIMIT ODDAWANYCH ODPA-
DOW?
Nie ma l imitu oddawanych odpadow zmieszanych oraz
wszystkich odpadow selektywnie zbieranych z wylaczeniem
odpadow budowlan>ch i rozbiorkow}ch. W ramach optaty
firma ma obowiazek odebrac jc w takiej ilos'ci, jaka zostala
w>tworzona na danej nieruchomosci.
CZY OPLATA ZA WYWOZ SMIECI ZALEZY OD ICH
ILOSCI?
Oplata za \ \ \ \ \6 / smieci nie zalezy od ich ilosci. Stawka. kto-
ra zostala ustalona za segregowanie i niesegregowanie obej-
muje wszystkie uslugi w tym zakresie i nie wzrasta wraz z
ilosci^ wytworzonych odpadow. Oplata zalezy tylko do ilosci
osob zamieszkaKch na danej nieruchomosci. Jcdynie w przy-
padku odpadow rozbiorkowych opfata pobierana jest jesli
objetosc powyzszych odpadow przewyzsza 2.2 m'.
GDZIE ZNAJDZIEMY HARMONOGRAM ZBIORKI
SMIECI?
Szczegolo\\m odbierania odpadow komunal-
nych z nieruchomosci. na ktorych zamieszkujq mieszkahcy, w
danym roku kalendarzowym zostanie dostarczon> wlascicie-
lom nieruchomosci do kohca roku poprzedzajacego rok obj?ty
harmonogramem, \ sposob zw\czajowo przyjety w danej
miejscowosci. Harmonogram zbiorki smieci mozna otrzymac
w /akladzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu oraz
znalezc na stronie internetowej gminy (www.podegrodzie.pl
w zakladce ZGK - opiata smieciowa'haromonogram oraz na
stronie bip.zgk.podegrodzie.pl). Ponadto takie informacje
umieszczane sa. na tablicach ogtoszeh w poszczegolnych so-
lectwach.
CO WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI POWIN1EN ZA-
KUPIC WE WLASNYM ZAKRESIE?
Wlasciciele nieruchomosci zobowia/ani sa^ do zakupienia we
wlasnym zakresie jedynie workow lub pojemnikow przezna-
czonych na odpady zmieszane.
GDZIE WYRZUCAMY POJEMNIKI PO FARBACH,
LAKIERACH itp.?
Opakowania po farbach. lakierach itp. przekazujemy do punk-
tu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych.
GDZIE WYRZUCAMY ZUZYTE PAMPERSY?
/iizyte pampersy jako odpady pozostale po segregacji wyrzu-
cann do worka przeznaczonego na odpad\.



CZY W RAMACH OPLATY NIZSZEJ MOZNA ODDA-
WAC ODPADY ZMIESZANE?
I'ak. odpad\e w ramach optaty nizszej /ostanq ode-
brane z kazdej nieruchomosci. Kwota z lego wzgle_du nie
ulegnie zwie_kszeniu. Poniewaz nie da si? posegregowac
s'mieci w 100 %, pomimo segregacji zawsze powstana. odpa-
d\.

CD/IE WYRZUCAMY ZUZYTE BATERIE, AKUMU-
LATORY itp.?
Zuzyte baterie i akumulatory inne niz przemyslowe i samo-
chodowe nalezy umieszczac \ pojemnikach znajduj^cych si?
na terenie placowek oswiatowych i w Urz^dzie Gminy Pode-
urod/ie w specjalnie przygotowanych do tego pojemnikach
oraz w punkcie selekt; wnej /biorki..

CO SEGREGUJEMY W WORKACH O KOLORZF. ZOL-
TYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM, BR^ZOWYM?
Worki zohe (PLAST1K. METAL. WIELOMATER1ALOWE) -
przeznaczone na odpady z tworzyvv sztuczn\ch, odpad> \\ieloma-
terialowe i metal. Worki zielone (SZK.LO) - przeznaczone na
odpady szklane biale i kolorowe. Worki niebieskie (PAPIER) -
przeznaczone na odpady z papieru i tektury. Worki bra,zowe
(BIOODPADY) - przeznaczone na odpady ulegaja.ce biodegrada-
cji i odpady zielone.

SEGREGUJ
SMIECI

.<^r~

ZAPLACISZ
NIEJ

GDZIF, WYRZUCAMY ODPADY Z POPIOLU?
Odpady z popiolu mo/na umieszczac \h fa,cznie z pozo-
statymi odpadami zmieszanymi. Ponadto be.d^ one zbierane dwa
razy do roku do kontenerow podstawionych przez przedsiebiorci,1
wywoz^cego odpad>. Mozna je rowniez oddawac do punktu se-
lekt>'wnej zbiorki.

GDZIE WYRZUCAMY KARTON PO MLEKU?
Jako opakowania wielomateriatowe, kanony po mleku wrzucaim
do worka zoltego. tarn gdzie plastik i metal.

GDZIE WYRZUCAMY ZAROWKI?
Tradycyjne zarowki zarowe mo/na wyrzucic do pojemnikovv lub
\\orkou na odpad\. Nie mozemy jednak w ten sposob
postapic z zaroukami energooszczednymi i swietlowkami. ponie-
waz zawieraja, rt^c i sa, uznane z.a odpady niebezpieczne. Nalezy
je oddawac do punktu selektywnej zbiorki lub do miejsc zbiorki
elektrosmieci.

CZY WORKI MUSZ^ BYC W PELNI ZAPEl.NIONE BY
MOZNA BYLO JE ODDAC?
Worki nie musza. b\'c vv pelni zapelnione. Firma ma obowiazck je
odebrac nawet gdy sa. do polouy pelne.

DZIgKI WPROWADZENIU
NOWEGO SYSTEMU

WSZYSCY B^DZIEMY MOGLI

ZYC W CZYSTYM
I BARDZIEJ PRZYJAZNYM

SRODOWISKU

JAK CZ^STO BfrD\Y Sl^ ZBIORKI OD-
PADOW ?
Zbiorki odpadow innych niz zmieszane b?da_ odbywaly si?
zgodnie z przedstawionym nizej harmonogramem:
A. Odpad\e ulegaja.ce biodegradacji b?da. odbiera-

ne dwa razy w miesia,cu od I kwielnia do 3 I pazdzier-
nika.
Odpady segregowane b?da. odbierane raz miesia,cu z
nieruchomosci zamieszkalych.
Odpady wielkogabarytowe. zuz>ty sprz?t elektryczny i
elektroniczny b?da, odbierane raz do roku z kontene-
rdw.
Odpad> budowlane i rozbiorkowe be.da. odbierane na
indywidualne zgtoszenia wlasciciela nieruchomosci do
firmy zajmuja^cej sie. w\m odpadow.
Przeterminowane leki mozna oddawac przez caly rok
w aptekach i placowkach stuzby zdrowia na terenie
naszej gminy.
Zuzyte baterie i akumulatory inne niz przemyslowe i
samochodowe mozna oddawac przez caty rok w pla-
cowkach oswiatowych i handlowych. obiektach uzy-
tecznosci publicznej lub punkcie selektywnej zbiorki.
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