
Nowe  zasady  gospodarki  odpadami  od  1  lipca  2013  r. 
 
 
Szanowni  Państwo, od 1 lipca 2103 r. obowiązują nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami. 
Każde gospodarstwo domowe otrzyma kubeł o poj. 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane), 
a gospodarstwa domowe, które zadeklarowały chęć segregacji oprócz kubła również worki na odpady 
segregowane. 
Firma, która wygrała przetarg tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu nie 
wymaga szczególnych zasad  segregacji odpadów.  
Po  uzgodnieniu z wykonawcą podajemy Państwu podstawowe zasady segregacji, a mianowicie: nie 
wymaga się mycia opakowań, nie mniej jednak opakowania muszą być puste bez resztek niezużytych 
zawartości, zaleca się aby wszelkie opakowania plastikowe, metalowe, tekturowe itp. jeżeli jest to 
możliwe - były zgniecione przed wrzuceniem do worka lub kubła, nie jest wymagane ściąganie etykiet, 
prosimy o wrzucanie butelek, słoików itp. bez nakrętek i korków. 
Odpady, których nie możemy wrzucić do żadnego z worków wrzucamy do kubła. 
Do kubła nie wrzucamy też: odpadów niebezpiecznych, lekarstw, odpadów wielkogabarytowych, zużytych 
opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych , baterii, akumulatorów, opakowań po 
środkach ochrony roślin, lamp np. świetlówek, gorącego popiołu. 
 
Na odpady segregowane będą cztery worki różnego koloru. 
 

Worki  koloru   -   BIAŁEGO   (papier i tektura)  
Tu  wrzucamy (przykładowo) Tu  nie wrzucamy (przykładowo) 
- gazety, czasopisma niewoskowane. 
- papier szkolny i biurowy  
- książki w miękkich             
  okładkach  
- torby i opakowania  
  papierowe  
- papier pakowy  
- tekturę i kartony 
- foldery, katalogi, ulotki  
  niewoskowane 
 

- bardzo  zabrudzonego lub tłustego  
  papieru 
- woskowanych katalogów,  
  folderów i ulotek   reklamowych 
- papieru połączonego   z innym    
materiałem, np. folią 
- kalek technicznych oraz  
  papierów przebitkowych,  
  np. faktury, rachunki 
- papierowych wkładów  
  wodoodpornych, tapet,   
  worków po cemencie , gipsie  itp. 
- pieluch jednorazowych,  
  art. higienicznych,   podpasek  
- kartonowych  opakowań po mlekach  
  i sokach  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Worki  koloru  -  NIEBIESKIEGO   (szkło bezbarwne  i  kolorowe) ) 
Tu  wrzucamy(przykładowo) Tu  nie wrzucamy (przykładowo) 
- puste  szklane   opakowania po   żywności 
- butelki po napojach 
- słoiki bez nakrętek 
- szklane  puste  opakowania  
  po kosmetykach 
- inne opakowania szklane 
 
 
 
 

- opakowań po lekarstwach 
- termometrów, rtęciówek,  
- strzykawek 
- szkła okiennego 
- szkła zbrojonego 
- szyb samochodowych 
- szkła żaroodpornego 
- żarówek, świetlówek 
- lamp neonowych,   fluorescencyjnych  
  i rtęciowych, reflektorów 
- ekranów i lamp   telewizyjnych 
- luster 
- ceramiki, porcelany, zniczy. 

  

Worki  koloru  -   ŻÓŁTEGO    (tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe) 

Tu  wrzucamy (przykładowo) Tu  nie wrzucamy (przykładowo) 
 
- puste  plastikowe butelki   po różnych  
   napojach  
- plastikowe puszki po   
  napojach i koszyczki po    
  owocach  
- plastikowe opakowania po   
  chemii gospodarczej 
- plastikowe opakowania po   
  kosmetykach i środkach    czystości 
- puste plastikowe    opakowania po żywności   
  (np. kubki po jogurtach,    margarynach itp. ) 
- folie i torebki z tworzyw   sztucznych  
- zakrętki  
- puszki po napojach   i konserwach 
- inne opakowania stalowe   i aluminiowe 

 
- opakowań  po    olejach i smarach, 
płynach    chłodniczych itp. 
- opakowań po środkach  ochrony roślin  
- opakowań po  lekarstwach 
- tworzyw piankowych,    styropianu 
- wyrobów typu: zabawki,   szczoteczki do 
zębów 
- taśm, prętów i wyrobów   metalowych 
- strzykawek 
- części plastikowych ze    sprzętu AGD i 
RTV    (obudowy  po monitorach,   
  telewizorach, itp.) 
 
 
 
 

 

Worki  koloru  -  ZIELONEGO  (odpady zielone i  ulegające                         
biodegradacji)  

Tu  wrzucamy(przykładowo) Tu  nie wrzucamy (przykładowo) 
 
- obierki , łupiny z warzyw i owoców  
- rośliny miękkie (np. trawy i chwasty) 
  
Odpady  zielone  i ulegające  
biodegradacji  mogą  być  składowane 
na  przydomowych  
kompostownikach, 
 

 - resztek jedzenia, 
-  lekarstw, 
 - roślin twardych ( np. choinki,     
    krzewy,  gałęzie), 
-   popiołu, 
 
 
 

 

 



 
W załączeniu przekazujemy Państwu harmonogramy odbioru odpadów: 
• kubłów z odpadami zmieszanymi,  które będą wywożone co dwa tygodnie oraz 

• worków z odpadami segregowanymi, które wywożone będą 1 raz w miesiącu. 
 
Oprócz tego odpady , które nie podlegają segregacji i których nie możemy wrzucać do kubła (odpady 
niebezpieczne powstające w gospodarstwach  domowych , odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane z bieżących remontów, baterie, akumulatory, itp. )  odbierane 
będą od Państwa: 
 • w 2013 r. - jednorazowo (październik) 

• w 2014 r. - dwukrotnie (kwiecień i październik). 
Mieszkańcy zostaną powiadomieni o konkretnych datach zbiórek w terminie późniejszym, daty zbiórek 
zostaną również podane na stronie internetowej Gminy Mędrzechów www.medrzechow.net 
Przeterminowane lekarstwa będzie można wrzucać do oznakowanego pojemnika ustawionego w Ośrodku 
Zdrowia w Mędrzechowie.  
 
Dziękujemy Państwu za wszelkie uwagi i wskazówki dotyczące wdrożenia w naszej Gminie nowego systemu 
gospodarki odpadami. Realizacja jego w takiej formie jest nałożona na Gminę ustawą. Do tej pory jesteśmy 
na bieżąco z wypełnianiem wszystkich ustawowych obowiązków. 
Jest to nowy zakres obowiązków, zarówno dla mieszkańców, jak również administracji. 
Gdyby jakiś punkt tej informacji był dla Państwa niezrozumiały prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Nr 
telefonu 14 644 24 10 , 14 644 24 20 , lub bezpośrednio z Firmą wywożąca odpady 
 Nr  telefonu : 17 582 05 70 . 


