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Czynniki wpływające na podwyżkę 
w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymuszona 
dwukrotna 

częstotliwość 
wywożenia 
odpadów 

zmieszanych i 
bioodpadów (od 

kwietnia do 
października)

Zmiany 
w przepisach 
dotyczących 
gospodarki 
odpadami

Rosnące stawki 
opłat za 

składowanie 
odpadów

Wysokie 
wymagania wobec 

instalacji 
przetwarzających 

odpady

Rosnąca ilość 
odpadów
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Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przyrów nr

XVI/112/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie

zmiany uchwały Nr XV/125/2016 Rady Gminy

Przyrów z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie

wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki opłaty wraz z późniejszymi

zmianami:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi = 
liczba mieszkańców  x stawka opłaty

Odpady komunalne zbierane i odbierane w 
sposób selektywny – 21 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca (minus zwolnienie 

za posiadanie przydomowego 
kompostownika)

Mieszkańcy którzy nie wypełniają 
obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny – 54 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca
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Nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno– wypoczynkowe (domki 
letniskowe), wykorzystywane jedynie 

przez część roku ustala się ryczałtową 
stawkę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

*odpady zbierane i odbierane w sposób 
selektywny – 120 zł za rok;

*właściciel nieruchomości którzy nie 
wypełnią obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny – 240 zł 
z rok według stawki opłaty podwyższonej;

Częściowe zwolnienie z opłaty

*za kompostowanie bioodpadów w 
kompostowniku przydomowym – 3,00 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca 

nieruchomości
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W zależności od 
wielkości pojemnika lub 

worka

120 l

240 l

1100 l

Zbierane i odbierane 
odpady selektywnie

16 zł

32 zł

54 zł

Brak segregacji 
odpadów

48 zł

96 zł

162 zł
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Posiadanie kompostownika i kompostowanie 

bioodpadów podlega KONTROLI

Właściciel 
nieruchomości

Nie posiada 
kompostownika 
przydomowego

Nie kompostuje 
bioodpadów w 
przydomowym 
kompostowniku

Wójt w drodze 
decyzji, orzeka 
o utracie prawa 
do zwolnienia

Uniemożliwia 
dokonanie 
oględzin 

nieruchomości
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Terminy i sposób wnoszenia opłat

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie:

• do 31 marca każdego roku z dołu,

• do 30 czerwca każdego roku z dołu,

• do 30 września każdego roku z dołu,

• do 31 grudnia każdego roku z dołu.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej.

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać elektronicznie, za

pośrednictwem bankowości internetowej lub przelewem, bezpośrednio w placówkach Banku i Poczty

Polskiej, na wskazany poniżej numer konta Urzędu Gminy Przyrów:

46 8591 0007 6330 0926 0013 0096

W tytule przelewu należy zamieścić opis „Opłata za odpady” oraz informacje jakiej nieruchomości

dotyczy ta opłata.
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Nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.

888), wprowadziła obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania

wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t. j. Dz.U. 2019,

poz. 2028).
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Tworzywa 
sztuczne i metale

WRZUCAMY: 
puste plastikowe 

butelki, plastikowe 
opakowania, 

opakowania po chemii 
gospodarczej, 
opakowania po 
kosmetykach, 

plastikowe torby 
i reklamówki, 
opakowania 

wielomateriałowe, 
puszki po napojach 
i sokach, zakrętki 

i nakrętki

NIE WRZUCAMY: 
opakowań z 

zawartością, baterii, 
akumulatorów, 

opakowań po farbach 
i lakierach( puste do 
pojemnika na odpady 
zmieszane) olejach 

silnikowych, 
plastikowych 

zabawek, części 
samochodowych

Szkło białe 
i kolorowe

WRZUCAMY: 
butelki, słoiki, butelki 

po napojach 
alkoholowych, 

szklane opakowania 
po kosmetykach 

i perfumach

NIE WRZUCAMY: 
żarówek, luster, 

okien, szkła 
zbrojonego, szkła 

okularowego, 
termometrów, 

monitorów, ceramiki 
i porcelany, szkła 

żaroodpornego, Nie 
wrzucaj szkła 

stłuczonego (do 
pojemnika na 

odpady zmieszane)

Papier

WRZUCAMY: 
gazety, 

czasopisma, 
katalogi, 

zadrukowane 
katalogi, zeszyty, 
książki,  kartony 

tekturowe

NIE 
WRZUCAMY: 

ręczników 
papierowych, 
chusteczek 

higienicznych, 
papieru 

powleczonego 
folią, kartonów 
po mlekach i 

sokach, 
zatłuszczonego 
papieru i naczyń 
jednorazowych 

(do pojemnika na 
odpady 

zmieszane)

Odpady BIO

WRZUCAMY: 
warzywa, owoce, 
skoszoną trawę, 

liście, kwiaty, 
gałęzie, trociny i 

korę, resztki 
jedzenia, igliwie, 

szyszki

NIE WRZUCAMY: 
kości, mięsa 
i odchodów 

zwierzęcych, oleju 
jadalnego, 

pieczywa, popiołu 
(do pojemnika na 

odpady 
zmieszane), leków, 

ziemi, kamieni

Zmieszane –
pozostałe po 

segregacji

WRZUCAMY: 
szkło stołowe, 

kryształy, fajans 
porcelana,  tubki po 
pastach, pieluchy, 

podpaski, chusteczki 
higieniczne, 

zabrudzony tłusty 
papier, resztki ryb 
i owoców morza, 

niedopałki 
papierosów, łupiny 

orzechów

NIE WRZUCAMY: 
wszystko to co 

możemy wrzucić do 
kolorowych worków 

z wyłączeniem 
substancji 

niebezpiecznych, 
leków, baterii oraz 

odpadów 
wielkogabarytowych
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Odpady wielkogabarytowe

Sofy, kanap, dywany, 
chodniki, meble –

w wydzielonym miejscu 
na terenie nieruchomości 

i przygotowanie ich do  
ich usunięcia w terminach 

określonych 
w harmonogramie 

odbioru odpadów bądź 
samodzielne dostarczenie 

do PSZOK

Odpady niebezpieczne 
i budowlane

Zużyte baterie i 
akumulatory (specjalne 

pojemniki), 
przeterminowane leki 

i odpady niekwalifikujące 
się do odpadów 

medycznych powstające 
w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych 

w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły 

i strzykawki (zbierane są do 
pojemnika ustawionego 

w Urzędzie 
Gminy)chemikalia i farby 
(tylko puste opakowania), 

oleje(tylko puste 
opakowania), świetlówki 
i żarówki (do specjalnego 

pojemnika) i odpady 
budowlano – rozbiórkowe, 

zużyte opony) 
przekazujemy do PSZOK 

lub do wskazanych punktów 
handlowych wskazanych na 

terenie gminy

Odzież i tekstylia

Wrzucamy do 
pojemników na 

odzież, 
rozmieszczonych na 

terenie gminy 
Przyrów

Elektrośmieci

Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny 
(drobny sprzęt AGD, 
sprzęt RTV, sprzęt 

komputerowy, 
telefony 

komputerowe, kable 
i przewody 

elektryczne) –
kompletny, 

wystawiamy dzień 
przed planowanym 
terminem zbiórki. 
Rozmontowane 

i zdekompletowane 
urządzenia nie 

zostaną odebrane.
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Od 1 stycznia 2021 roku 

odpady komunalne będą 

odbierane od właścicieli 

nieruchomości zgodnie z 

podziałem na pięć frakcji 

z następującą częstotliwością:

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe

Raz w miesiącu

SZKŁO, w tym odpady opakowaniowe ze szkła Raz na dwa miesiące

PAPIER, w tym odpady opakowaniowe z papieru i 
tektury 

Raz na dwa miesiące

BIOODPADY odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Od kwietnia do 
października 2 razy w 

miesiącu; w pozostałym 
okresie raz na miesiąc

ODPADY ZMIESZANE pozostałe po segregacji

Od kwietnia do 
października 2 razy w 

miesiącu; w pozostałym 
okresie raz na miesiąc
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Właściciel 
nieruchomości

Wykonanie prac 
we własnym 

zakresie

Należy wynająć na swój 
koszt kontener od firmy 

posiadającej wpis do 
RDR

Wynajęcie 
wyspecjalizowanej 

firmy

Odpady z remontu 
powinny zostać zabrane i 
zagospodarowane przez 
firmę wykonującą usługę

O
d

p
a

d
y
 r

e
m

o
n

to
w

e −Odpady z drewna i tworzyw sztucznych

−Gruz betonowy, ceglany, ceramiczny

−Usunięte tynki, gips, cement, płyty kartonowo – gipsowe

−Stolarkę okienną i drzwiową

−Odpady instalacyjne

−Materiały pokryć dachowych

−Płytki, armatura ceramiczna

−Złom i stal zbrojeniowa

−Materiały izolacyjne

−Styropian

−Tapety
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Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, iż zgodnie

z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszelkie

zmiany mające wpływ na wysokość opłaty tj. związane

z ilością osób zamieszkałych wynikające z:

− narodzin dzieci,

− zgonów,

− zmiany miejsca zamieszkania

należy zgłaszać w terminie 10 dni od daty ich zaistnienia

w Urzędzie Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów.

Wypełnij deklaracjęWypełnij deklarację

Wzór do pobrania : 
http://przyrow.pl/app/w
ebroot/img/tiny_uploa
ds/file/2020/Pliki/DEK

LARACJA.pdf

Wzór do pobrania : 
http://przyrow.pl/app/w
ebroot/img/tiny_uploa
ds/file/2020/Pliki/DEK

LARACJA.pdf

Złóż deklarację 
w Urzędzie Gminy

Złóż deklarację 
w Urzędzie Gminy
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Drodzy Mieszkańcy !!!




