PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), obsługuje:
- właścicieli nieruchomości zamieszkałych
- właścicieli domków letniskowych o nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjne
z terenu Gminy Gilowice.

Lokalizacja Punktu i godziny otwarcia:
34-321 Łękawica, ul. Krakowska 12
(ok. 6 km od centrum Gilowic, ok. 4 km od centrum Rychwałdu)

Punkt czynny w każdą:
- środę od 10 – 18
- sobotę od 10 – 18
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Nr kontaktowy do PSZOK tel 510 530 807.
Do Punktu właściciele nieruchomości będą mogli
dostarczać odpady, jak niżej:
a) odpady budowlane i remontowe - w ilości do 100 kg na rok
z nieruchomości
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) zużyte opony – w ilości 4 szt. na rok z nieruchomości (tylko
z samochodów osobowych)
e) przeterminowane leki
f) chemikalia
g) zużyte baterie i akumulatory
h) zużyte świetlówki, lampy ﬂuorescencyjne,
i) odpady ulegające biodegradacji
j) zużytą odzież, tekstylia
k) tworzywa sztuczne
l) papier i tektura
m) szkło
n) metale
o) odpady nie kwaliﬁkujące się do odpadów medycznych,
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek.
Odpady w PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie.
Odpady należy do Punktu dostarczyć we własnym zakresie i na
koszt własny.

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO

Zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy
Gilowice, bezpośrednio sprzed nieruchomości, prowadzone
będą 1 raz w roku jesienią. Terminy zbiórki odpadów
wielkogabarytowych określone są w Harmonogramie odbioru
odpadów komunalnych. Termin zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego podany będzie w oddzielnym komunikacie,
ponieważ zbiórka będzie prowadzona w innym terminie, niż
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

TERMINY PŁATNOŚCI
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciele nieruchomości są zobowiązani uiszczać bez
wezwania, na indywidualne rachunki bankowe, na konto
Urzędu Gminy Gilowice nr 45 8141 0008 0000 0101 2000 0450
lub w Kasie Urzędu w terminach, jak niżej:
1. nieruchomości zamieszkałe
do 31 marca danego roku za I kwartał,
do 30 czerwca danego roku za II kwartał,
do 30 września danego roku za III kwartał,
do 31 grudnia danego roku za IV kwartał
2. nieruchomości letniskowe i rekreacyjnowypoczynkowe do 31 grudnia danego roku –
ryczałt roczny

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2021
1.

nieruchomości zamieszkałe

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości
26,00 zł miesięcznie na osobę.
- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostujące bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 24,00 zł
miesięcznie na osobę.
- jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
w sposób selektywny w wysokości 78,00 zł miesięcznie na osobę .
UWAGA: właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są
zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, która upoważnia do naliczenia niższej
stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

2.

nieruchomości letniskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe
- 180 zł -jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w
sposób selektywny,
- 540 zł -jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów w sposób selektywny.

INFORMATOR
DLA
MIESZKAŃCÓW
GMINY GILOWICE

TWORZYWA SZTUCZNE
I METALE

Szanowni mieszkańcy Gminy Gilowice
Od 1 stycznia 2021r. wchodzi w życie szereg
zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki
informacyjnej.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

SZKŁO
worek w kolorze ZIELONYM
WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach i żywności

( w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach
roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach.
nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek,
reﬂektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów,
strzykawek.

worek w kolorze ŻÓŁTYM
WRZUCAMY: butelki z tworzyw sztucznych po
napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po
produktach spożywczych, opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku, napojach,
sokach), opakowania po środkach czystości (np. po
proszkach i płynach do prania, szamponach, po paście
do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, folie
aluminiowe, puszki po napojach i sokach, puszki po
konserwach, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od
słoików, zabawki z tworzyw sztucznych.
nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością,
opakowań po lekach i zużytych art. medycznych,
opakowań po olejach silnikowych, części
samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego
sprzętu elektronicznego i AGD.
d

BIO
Pojemnik na odpady w kolorze BRĄZOWYM
WRZUCAMY: resztki kuchenne tj. resztki żywności

PAPIER
worek w kolorze NIEBIESKIM
WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę
(także
falistą),zkatalogi,
prospekty,
gazety,
opakowania
papieru,ulotki,
karton,
tekturę (także
czasopisma,
papier
szkolny
i
biurowy,
zadrukowane
falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety,
kartki, zeszyty, książki, papier pakowy, torby i worki
czasopisma, papier szkolny i biurowy,
papierowe.
zadrukowane
kartki,
zeszyty,papierowych
książki, papier
nie
wrzucamy:
ręczników
i zużytych
pakowy, torby
i worki papierowe.
chusteczek
higienicznych,
papieru lakierowanego
wrzucamy
: ręczników
papierowych ilub
zużytych
i- nie
powlekanego
folią,
papieru zatłuszczonego
mocno
chusteczek
higienicznych,
papieru
lakierowanego
zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach,
i powlekanego
folią,popapieru
zatłuszczonego
lub
papierowych
worków
nawozach,
cemencie i innych
materiałach
budowlanych, tapet,
pieluch jednorazowych
mocno zabrudzonego,
kartonów
po mleku i
inapojach,
podpasek, papierowych
zatłuszczonychworków
jednorazowych
opakowań,
po nawozach
zcemencie
papieru i naczyń
jednorazowych.
i innych
materiałach budowlanych, tapet,
pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych
jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych.

(bez mięsa), obierki i skórki z owoców i warzyw,
przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj,
niewykorzystane wyroby piekarskie (np. suchy chleb),
fusy po kawie i herbacie, ewentualnie papierowe ﬁltry
z kawą.
nie wrzucamy: resztek mięsa i kości, odchodów
zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu, trawy, liści, gałęzi.

APLIKACJA MOJE ODPADY
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji Moje Odpady – Harmonogram
wywozu odpadów, która jest dostępna w Sklep Google Play.

Aplikacja zawiera:
- aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wybranej
miejscowości i wybranej ulicy,
- przypomina o terminach odbioru odpadów,
- przypomina o terminach płatności za odbiór odpadów,
- posiada informacje na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych,
- posiada wbudowany słowniczek ułatwiający prawidłową segregację
odpadów,
- umożliwia przekazywanie bieżących komunikatów dotyczących odbioru
odpadów.

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
worek w kolorze CZARNYM
WRZUCAMY: wszystkie pozostałe odpady, które

nie są surowcami wtórnymi i których nie można
wrzucić do ww pojemników/worków, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym, zabrudzone lub tłuste
papiery i folie (np. z margaryny, masła), artykuły
higieniczne, pieluchy jednorazowe, kalki oraz
papiery przebitkowe, lustra, szkło – w tym
zbrojone, nietłukące się, fajans, porcelana, zabawki,
stłuczone szkło, szkło żaroodporne, okienne.
nie wrzucamy : przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego
i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli
i innych tego typu odpadów, zużytych opon, popiołu
i szlaki, bioodpadów ogrodowych, zielonych,
kuchennych.
POPIÓŁ- pojemnik w kolorze CZARNYM
WRZUCAMY : tylko popiół i żużel (czysty

i niezmieszany z innymi odpadami).
Popiół musi być wystudzony.
U WA G A - o d s t y c z n i a 2 0 2 1 r, p o p i ó ł
z nieruchomości odbierany będzie tylko
w pojemnikach spełniających Polskie Normy.

