
Informacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Podegrodzie 

Szanowni Państwo, 

Od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje na terenie naszej gminy nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy”). Zgodnie z nowymi 

przepisami gmina będzie zajmowała się wywozem i odbiorem powyższych odpadów, które 

zostaną wytworzone na terenie każdej nieruchomości.  

W drodze przetargu wyłoniono firmę SITA Małopolska Sp. z o.o., która wszystkim 

właścicielom deklarującym segregację odpadów bezpłatnie dostarczy kolorowe worki.  

Segregacja powinna być dokonywana zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. 

 

WORKI ŻÓŁTE - PLASTIK, METAL, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE 

Tutaj powinny znaleźć się butelki plastikowe po napojach, wodach mineralnych (butelki 

PET) oraz opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku czy sokach. Ponadto należy 

wrzucać do nich pojemniki po chemii gospodarczej czy kosmetykach (po szamponie, płynie 

do mycia naczyń itp.) oraz plastikowe koszyczki po owocach i opakowania po żywności (np. 

jogurtach, serkach, kefirach czy margarynie). Oprócz tego worek żółty powinien zawierać 

artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, folie opakowaniowe, naczynia 

jednorazowe, worki, reklamówki, torby plastikowe, opakowania metalowe i aluminiowe 

(puszki po napojach i konserwach) oraz zakrętki metalowe, kapsle, drobny złom żelazny i 

metale kolorowe. 

Proszę pamiętać, że nie powinno się wrzucać do żółtych worków butelek oraz różnego 

rodzaju pojemników po smarach i olejach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach czy środków 

ochrony roślin. Dodatkowo nie należy umieszczać w nich tworzyw sztucznych piankowych, 

zabawek, dezodorantów oraz wszystkich kosmetyków w aerozolu, zużytych akumulatorów i 

baterii, jak również starych patelni i garnków. 

 

WORKI BIAŁE LUB ZIELONE – SZKŁO 

W tych workach powinno się umieszczać szklane i umyte butelki ( np. po sokach i napojach, 

alkoholu czy szklane butelki po pokarmach dla dzieci), słoiki oraz szklane opakowania po 

kosmetykach.  

Worki nie powinny z kolei zawierać luster, szkła okiennego i zbrojonego, porcelany, 

ceramiki, wyrobów ze szkła kryształowego, zakrętek, kapsli, korków, żarówek, świetlówek, 

lamp jarzeniówek, płytek ceramicznych, doniczek, kineskopów, naczyń żaroodpornych 

(luminarc, arcoroc itp.), szyb okiennych i samochodowych.  

 

WORKI NIEBIESKIE – PAPIER 

Tutaj powinny znajdować się wszelkie odpady papierowe. Należy więc do tych worków 

wrzucać gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, książki w miękkich okładkach (bądź z 

usuniętymi twardymi okładkami), papier szkolny i biurowy (zeszyty, wydruki komputerowe), 

opakowania papierowe, kartony, tekturę oraz worki papierowe. 

Prosimy o zwrócenie uwagi, by w niebieskich workach nie znalazły się odpady z 

zatłuszczonego papieru (np. po maśle czy margarynie), opakowań po mlekach i sokach, 

opakowań z zawartością (np. żywnością), naczyń jednorazowych, tapet, pampersów, 

podpasek czy papierów higienicznych. Nie powinno się również do nich wrzucać papieru i 

tektury pokrywanych folią metalową lub tworzywem sztucznym, papieru przebitkowego 

(rachunki, faktury), papieru termicznego i faksowego oraz worków po wapnie i cemencie. 

 

WORKI BRĄZOWE – BIOODPADY 

Worek z bioodpadami powinien zawierać resztki owoców i warzyw. Ponadto należy do 

niego wrzucać trawę, liście oraz odpady kuchenne. 



Do brązowych worków nie powinny zawierać kamieni, ziemi czy gruzu. Oprócz tego nie 

należy do nich wrzucać żużlu i popiołu. Ponadto nie mogą one zawierać resztek jedzenia 

(pochodzenia zwierzęcego – mięsa, kości i ryb oraz jedzenia w płynie), odchodów 

zwierzęcych oraz porcelany, szkła i fajansu. 

 Wszystkie odpady, które na terenie danej nieruchomości pozostaną po 

wysegregowaniu należy zebrać do specjalnego pojemnika lub w uzasadnionych przypadkach 

czarnego worka o odpowiedniej grubości i wytrzymałości. Powyższe pojemniki lub worki 

powinien we własnym zakresie zorganizować każdy właściciel, który zobowiąże się do 

segregacji odpadów. Będą one odbierane jako tzw. odpady zmieszane. 

 Wywóz odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości będzie odbywał się 

według określonego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej: 

www.podegrodzie.pl oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Odpady będą 

odbierane z poszczególnych nieruchomości pod warunkiem ich właściwej segregacji i 

gromadzenia w workach lub pojemnikach.  

 Informujemy również, że od miesiąca sierpnia (II zbiórka) będą obowiązywały kody 

kreskowe, które należy umieszczać na każdym oddawanym worku lub pojemniku, zarówno z 

odpadami segregowanymi, jak i zmieszanymi. Kody kreskowe zostaną dostarczone 

mieszkańcom i właścicielom nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) wraz z 

wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminami płatności w 

2013 roku.  

 Odpady pozostałe po remontach należy zbierać do worków lub kontenerów, które 

zostaną dostarczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, w wyznaczonym miejscu na 

terenie nieruchomości. W przypadkach, w których masa odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych jest duża, każdy właściciel powinien odpowiednio wcześnie zamówić 

kontener u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 

 Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz 

w roku (tzw. „wystawka”). Należy je dostarczać do kontenerów, które na czas zbiórki będą 

zapewnione przez firmę SITA Małopolska Sp. Z o.o. w ilości co najmniej jednego pojemnika 

na sołectwo.  

 Odpady z popiołu będą wywożone w podobny sposób, jednak do końca 2013 roku 

odbędą się dwie takie zbiórki. Można również umieszczać je razem z odpadami 

niesegregowanymi.   

 O organizowanych zbiórkach będziemy Państwa informować w późniejszym terminie 

na stronie internetowej naszej Gminy (www.podegrodzie.pl) oraz tablicach ogłoszeń. 

Dodatkowo w ramach uzupełnienia systemu odbioru powstanie punkt selektywnego zbierania 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych (np. zużyte baterie, akumulatory, 

chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady wielkogabarytowe czy 

odpady rozbiórkowe). Zostanie on utworzony na terenie zamkniętego składowiska odpadów 

w Podegrodziu. Będzie świadczył usługi raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach 

8.00 – 16.00. 

 

WAŻNE DANE 

www.podegrodzie.pl – strona internetowa Gminy Podegrodzie – zakładka ZGK  

SITA Małopolska Sp. z o.o. Oddział w Nowym Sączu Tel. (018) 441-52-85, 

www.sitamalopolska.pl – podmiot odbierający odpady  
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