
GMINA SZYD£ÓW

nowy system 
segregacji odpadów

CZÊSTOTLIWOŒÆ WYWO¯ENIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

Odpady zmieszane bêd¹ odbierane od wszystkich 
mieszkañców raz w miesi¹cu.

Odpady zbierane selektywnie z posesji gdzie zadeklaro-
wano selektywna zbiórkê bêd¹ odbierane:
- papier – raz na 2 miesi¹ce
- metal i tworzywa sztuczne – raz na 2 miesi¹ce
- szk³o  raz na 2 miesi¹ce

Popió³ (w osobnym pojemniku lub worku) – raz w mie-
si¹cu w dniu kiedy odbierane s¹ odpady zmieszane, 
w okresie od 1 paŸdziernika do 30 kwietnia.

INNE ODPADY:

Odpady wielkogabarytowe – bêd¹ odbierane od 
mieszkañców podczas ustalonych zbiórek dwa razy 
w roku.

Przeterminowane leki a tak¿e opakowania po nich 
mo¿na oddawaæ do pojemnika znajduj¹cego siê w aptece 
w Szyd³owie.

Zu¿yte baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny 
i elektroniczny, zu¿yte opony, opakowania po œrodkach 
ochrony roœlin i innych chemikaliach, zu¿yte 
termometry, œwietlówki nale¿y przekazywaæ do punktu 
Se lektywnej  Zb iórk i  Odpadów Komunalnych  
znajduj¹cego siê w Szyd³owie przy ul. Kieleckiej 21, 
czynnego w poniedzia³ki i w pi¹tki w godzinach 9.00-15.00

STAWKI OP£AT OKREŒLONO NA POZIOMIE:

5,50 z³ miesiêcznie od osoby gdy na danej nieruchomoœci 
jest zadeklarowana i faktycznie prowadzona segregacja 
odpadów
11 z³ miesiêcznie od osoby w przypadku gdy na danej 
nieruchomoœci odpady nie bêd¹ segregowane.

–

W przypadku nieruchomoœci zamieszka³ej przez cztery lub 
wiêcej osób stawki bêd¹ wynosiæ :
20 z³ miesiêcznie za rodzinê w przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów,
44 z³ miesiêcznie za rodzinê w przypadku braku segregacji.

W przypadku niedope³niania przez w³aœciciela 
nieruchomoœci obowi¹zku w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych przedsiêbiorca, który 
bêdzie odbiera³ odpady komunalne, przyjmuje je jako 
odpady zmieszane i powiadomi o tym urz¹d. Jeœli wiêc 
zadeklarowali Pañstwo, ¿e bêd¹ gromadziæ odpady 
w sposób selektywny, a nie bêdziecie tego robiæ, to na 
mocy decyzji administracyjnej op³ata zostanie podwy¿-
szona do wysokoœci odpowiadaj¹cej odpadom 
zmieszanym.

Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy Szyd³ów Nr XLIV/207/2013 
z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie terminu, 
czêstotliwoœci i trybu uiszczenia op³aty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, nale¿y wp³acaæ kwartalnie 
(za trzy kolejne miesi¹ce bez wezwania) w nastêpuj¹cych 
terminach: 

I KWARTA£ (styczeñ / luty / marzec)
do 28 lutego 2015

II KWARTA£ (kwiecieñ / maj / czerwiec)
do 30 maja 2015

III KWARTA£ (lipiec / sierpieñ / wrzesieñ)
do 30 wrzeœnia 2015

IV KWARTA£ (paŸdziernik / listopad / grudzieñ)
do 30 listopada 2015

Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
mo¿na wp³acaæ u so³tysów (inkasentów) swoich 
miejscowoœci, a tak¿e na rachunek bankowy Urzêdu 
Gminy: 

09 8521 0006 2001 0000 0130 0002

wraz z podaniem miesiêcy (raty), której dotyczy op³ata.

papier

makulatura

szk³o

plastik
metal

opakowania 
wielomateria³owe

Urz¹d Gminy Szyd³ów
ul. Rynek  2
28-225 Szyd³ów

tel. 41 35 45 125
gmina@szydlow.pl
www.szydlow.pl

Segreguj odpady!
To siê op³aca Tobie 
i œrodowisku!



PAMIÊTAJ! ZANIM WYRZUCISZ:
- opró¿nij opakowanie z resztek
   zawartoœci
- usuñ nakrêtki i etykiety z opakowañ
   szklanych i plastikowych
- zgnieæ kartony, butelki PET i puszki
- nie rozbijaj butelek i s³oików

Do tego pojemnika 
wrzucamy wszystkie 
odpady których nie da siê 
wysegregowaæ, tzw. 
pozosta³oœci po segregacji.

WOREK NIEBIESKI
papier, makulatura

Mo¿emy wrzucaæ:
- gazety, czasopisma, 
- katalogi, ulotki, ksi¹¿ki,
- papier szkolny i biurowy 
- torebki papierowe, 
- papier pakowy, tektury i kartony.

Nie wrzucamy:
- mokrego, zabrudzonego 
   i t³ustego papieru,
- papieru powlekanego foli¹, 
- papieru termicznego i faksowego, 
- kartonów po mleku, sokach i innych
   napojach,
- papieru przebitkowego 
   (rachunki, faktury), 
- pieluch jednorazowych 
   i artyku³ów higienicznych, 
- worków po cemencie i innych 
   materia³ach budowlanych, tapet.

WOREK ¯Ó£TY
tworzywa sztuczne, metal, 
opakowania wielomateria³owe

Mo¿emy wrzucaæ:
- kartony po mleku,
sokach i innych napojach,
- plastikowe butelki 
   po napojach, 
- plastikowe butelki po p³ynach do mycia
   naczyñ, szamponach, ¿elach itp., 
- plastikowe torebki, worki, reklamówki,
   opakowania foliowe po s³odyczach,
- kubeczki plastikowe po ¿ywnoœci 
   np. jogurtach, serkach, œmietanie,
- puszki po napojach, konserwach,
- drobny z³om ¿elazny i metale kolorowe, 
- kapsle, nakrêtki od s³oików,
- folia aluminiowa.

Nie wrzucamy:
- butelek i kartonów z zawartoœci¹,
- butelek i pojemników plastikowych po ole-
   jach spo¿ywczych, ch³odniczych, œrodkach
   chemicznych, ¿r¹cych (np. domestos),
- opakowañ po lekach, zabawek, 
   sprzêtu AGD, styropianu, 
- puszek po farbach, 
- tworzywowych elementów pojazdów
   (deski rozdzielcze, zderzaki itp.)

WOREK ZIELONY
szk³o

Mo¿emy wrzucaæ:
- butelki i s³oiki szklane 
bez nakrêtek, opakowania 
szklane po kosmetykach, 
butelki po napojach 
alkoholowych.

Nie wrzucamy:
- szk³a budowlanego (szyby okienne, 
   szk³o zbrojone), szyb samochodowych, 
- luster,
- naczyñ ze szk³a niet³uk¹cego, 
   wyrobów porcelanowych, 
- szklanych opakowañ z zawartoœci¹,
- zniczy.

POJEMNIK NA 
ODPADY ZMIESZANE

Nie wrzucamy popio³u i ¿u¿la.

Ewentualne pytania odnoœnie systemu segregacji œmieci mo¿na kierowaæ do Urzêdu Gminy w Szyd³owie 
- Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Drogownictwa - tel. 41 35 45 125 wew. 39.
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