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maj 2020 r.  I  NOWE  ZASADY  SEGREGACJI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy!
Na początku września ubiegłego roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach nakładająca nowe obowiązki na samorządy i wprowadzająca dodatkowe ograniczenia. 
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować. Wy-

sokość ponoszonych przez mieszkańców opłat ma być ustalona na poziomie, który zabezpieczy pokrycie wszystkich 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbiór, zagospodarowanie, a także 
prowadzenia PSZOK-u, edukacji ekologicznej oraz administracji. Koszty te należy pokrywać wyłącznie ze środków 
uzyskanych z opłat od właścicieli nieruchomości, w których powstają odpady. 

Dlatego tak ważne jest dla nas mieszkańców Jedliny-Zdroju, aby wszyscy zamieszkujący w naszym mieście 
złożyli deklarację i regularnie ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami. Za każdego kto się uchyla od jej 
płacenia dodatkowe koszty poniosą jego sąsiedzi i pozostali mieszkańcy!

Szanowni Państwo!

Ponadto w związku z kończącą się 30 kwietnia tego roku umową z fi rmą odbierającą odpady komunalne Gmina 
ogłosiła nowy przetarg. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta - cena odebrania i zagospodarowania 1 tony 
odpadów zaoferowana przez  wykonawcę wynosi 960 zł. Jest  to ponad dwukrotnie więcej niż obecnie. Dlatego też 
Rada Miasta zmuszona była uchwalić nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych, które pokryją zwiększo-
ne obecnie koszty ich zagospodarowania.  

Niestety, należy się liczyć, że obecnie przyjęta stawka może ulec zmianie po uwzględnieniu kilku czynników. 
W  maju czeka nas rozstrzygnięcie postępowania na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych  (PSZOK), natomiast po zakończeniu roku będziemy znali  rzeczywistą ilość ton wywożonych odpadów, a także 
liczbę mieszkańców, którzy złożyli deklaracje. 

Warto sobie uświadomić, że obecnie w Jedlinie-Zdroju jest zameldowanych około 4500 osób, a złożonych dekla-
racji niewiele ponad cztery tysiące. Dlatego jeszcze raz apelujemy, do tych którzy mieszkają w naszym mieście, a nie 
złożyli deklaracji – zróbcie to bo za Was płacą inni. Ze swojej strony oświadczamy, że służby miasta będą prowadziły 
regularne kontrole w zakresie prawidłowości, zarówno właściwej segregacji odpadów, jak i rzetelności złożonych 
deklaracji. 

Każda wyprodukowana tona kosztuje. Koszty musimy ponosić wszyscy.

Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały od 1 maja 2020 roku:
•  Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów. 
•  Miesięczna stawka za zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
 którą jest zobowiązany płacić każdy mieszkaniec Jedliny-Zdroju, wyniesie 26 złotych.
•  Pojawi się nowy pojemnik na odpady „zielone” (BIO).
•  Usunięty zostanie pojemnik na popiół. Od 1 maja popiół należy wyrzucać do pojemnika 

na odpady zmieszane.



Zasady segregacji odpadów:
Do pojemnika na papier wrzucamy:
• opakowania z papieru lub tektury;
• gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty;
• torebki i worki papierowe, papier pakowy.

Do pojemnika na papier NIE WRZUCAMY:
• papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego;
• papieru powlekanego folią i kalki;
• kartonów po mleku i napojach;
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych;
• worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet.

Do pojemnika na odpady biodegradowalne wrzucamy:
• gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny, korę drzew;
• owoce, warzywa i inne resztki jedzenia;
• niezaimpregnowane drewno.

Do odpadów zielonych (BIO) NIE WRZUCAMY:
• kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, odchodów zwierząt;
• drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF;
• oleju jadalnego, leków, popiołu z węgla kamiennego.

Do pojemnika na opakowania szklane wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.

Do pojemnika na szkło NIE WRZUCAMY:
• szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany;
• zniczy z zawartością wosku, termometrów i strzykawek;
• żarówek, świetlówek, reflektorów, szkła kryształowego;
• nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
• monitorów, lamp telewizyjnych, luster, witraży;
• szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych.
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Pojemnik na odpady „zielone” nie jest obowiązkowy. Właściciele nieruchomości 
jednorodzinnych, którzy kompostują tego typu odpady mogą złożyć korektę swojej 
deklaracji i w ten sposób zaoszczędzić na opłatach. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta stawka miesięczna w takim przypadku jest obniżona 
o złotówkę dla każdej osoby zamieszkującej nieruchomość jednorodzinną.

PAPIER

SZKŁO

BIO
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Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki;
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach;
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych, reklamówki;
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
• aluminiowe puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności;
• złom żelazny i metale kolorowe, folię aluminiową;
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
• kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale NIE WRZUCAMY:
• strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych;
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
• nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach;
• zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, 
czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić 
do pojemników na surowce wtórne. 

Od 1 maja do pojemnika na  odpady zmieszane 
wrzucamy wystudzony popiół!

Do odpadów zmieszanych NIE WRZUCAMY:
• odpadów niebezpiecznych, baterii, akumulatorów, lekarstw;
• odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin; 
• elektrośmieci, odpadów gabarytowych - te śmieci powinny trafić do PSZOK-u.

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Każdy mieszkaniec Jedliny-Zdroju może korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, pod warun-
kiem wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do PSZOK-u można oddać wszystkie od-
pady (posegregowane), które nie zmieściły się do pojemników na papier, szkło, odpady BIO, metal i plastik. 
Ponadto odpady wielkogabarytowe (meble), sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny i baterie, leki i opakowania  
po lekach, odpady budowlane, chemikalia czy opony.

Warto jednak wiedzieć, że niektóre z tych odpadów możemy również oddać w sklepach. W aptekach są przygoto-
wane odpowiednie pojemniki na leki i opakowania po lekach. Niektóre sklepy przyjmują zużyte baterie, świetlówki 
czy urządzenia AGD. Z kolei uszkodzony sprzęt elektroniczny można odsprzedać specjalistycznym firmom. Pamiętaj-
my też, że ubrania w dobrym stanie lepiej wrzucić do pojemnika PCK niż do śmieci.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta (nr XVI/108/20 z 12 marca 2020 r.) ilość niektórych odpadów oddawanych  
do PSZOK-u podlega ograniczeniom. Odpady budowlane i rozbiórkowe można oddać w ilości 500 kg rocznie na jed-
ną nieruchomość, natomiast zużyte opony maksymalnie do 8 sztuk rocznie na jedną nieruchomość. Przypominamy, 
że chodzi wyłącznie o opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Obecnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedlinie-Zdrój znajduje się przy ul. Kłodzkiej 29d 
i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00, a w soboty od godz. 10:00 – 14:00.
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PAMIĘTAJ:
• Nowym ustawowym wymogiem jest obowiązkowe selektywne zbieranie odpadów komu-

nalnych. Gmina nałoży karę 52 zł miesięcznie na każdą osobę zamieszkującą nieruchomość,  
w której odpady są nieprawidłowo segregowane. 

• Wprowadzono nową frakcję segregacji – bioodpady, równocześnie umożliwiając właścicie-
lom nieruchomości jednorodzinnych stosowanie kompostowników do bioodpadów. 

• Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (za wyjątkiem tych we Wspólnotach) powinni 
sami podpisać umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Czy należy myć przed wyrzuceniem kubeczki po jogurcie?
Wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne. 
Aluminiowe wieczko od jogurtu, powinno być oderwane od plastikowego kubeczka 
przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal.

Czy należy myć opróżnione butelki i słoiki przed wyrzuceniem?
Nie powinno się myć opakowań. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwięk-
szone zużycie wody. Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci 
w połowie pełnego słoika z dżemem).

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików? 
Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znaj-
duje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją 
zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmie-
szanych.

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, 
okładki od bindowania itp.?
Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są 
przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak 
np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Płać tylko za siebie
Od 1 maja 2020 r. nasza gmina już nie płaci ryczałtowo firmie odbierającej odpa-

dy. Teraz śmieci wytwarzane przez mieszkańców będą ważone i na tej podstawie 
zostanie wyliczona należność. To oznacza, że dla własnego dobra powinniśmy wy-
twarzać jak najmniej odpadów.

Mamy więc okazję do nauczenia przedsiębiorców, szczególnie tych z branży spo-
żywczej, na czym polega racjonalne pakowanie produktów. Przestańmy kupować opa-
kowania, bo nie dość, że płacimy za ich wytworzenie, to jeszcze ponosimy koszty ich 
utylizacji. Wybierajmy produkty w opakowaniach zwrotnych, a w przypadku kiedy nie 
jest to możliwe, z jak najmniejszą ilością plastiku. Dziś zdarza się, że opakowanie ma kil-
ka warstw, których jedynym uzasadnieniem są wymogi marketingowe, a nie sanitarne.  
To od nas zależy czy nauczymy przedsiębiorców dbania o środowisko i nasze portfele.

Innym problemem jest przymykanie oczu na postępowanie sąsiadów. Jeśli zaniżają 
oni w deklaracji ilość osób zamieszkujących w domu lub w mieszkaniu, to musimy mieć 
świadomość, że za to zapłacimy. Zgodnie z przepisami system odbioru i segregacji od-
padów w gminie musi się bilansować. Gmina nie może do niego dopłacać lub na nim 
zarabiać. Jeśli braknie pieniędzy w systemie, zapłaci każdy z nas.


