
ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  

W GMINIE BLIŻYN 

WOREK NIEBIESKI 

PAPIER 

WOREK ŻÓŁTY 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

WOREK BIAŁY 

SZKŁO 

NALEŻY WRZUCAĆ 

Gazety, czasopisma, 

papier biurowy, 

zeszyty, torebki 

papierowe, kartonowe i 

tekturowe pudełka, 

książki w miękkich 

oprawach. 

Butelki po napojach typu 

PET (z naklejkami i 

zakrętkami), opakowanie z 

tworzyw sztucznych po 

serkach,  jogurtach,  

śmietanie, płynach do 

prania, płynach do 

płukania, szamponach, 

plastikowe torebki i 

reklamówki, folie 

opakowaniowe. 

Szklane butelki  i 

słoiki po produktach 

spożywczych - białe i 

kolorowe bez 

wszelkiego rodzaju 

nakrętek, zakrętek, 

korków, zacisków, 

kapsli, itp. 

UWAGI 

Nie należy wrzucać 

papierów brudnych, 

zatłuszczonych. 

Należy usuwać z 

zeszytów czy książek 

wszystkie nie 

papierowe elementy 

(okładki plastikowe, 

twarde oprawy, 

zszywki itp.) 

Wszystkie odpady powinny 

być bez zawartości i przed 

wrzuceniem do worka 

maksymalnie zgniecione. 

Nie należy wrzucać folii 

budowlanej, opakowań po 

farbach, klejach, olejach 

silnikowych  czy płynach 

do eksploatacji pojazdów, 

opakowań po lekarstwach, 

zabawek, wiaderek.  

Wszystkie odpady 

powinny być bez 

zawartości czy innych 

substancji. Wrzucamy 

szkło nie potłuczone. 

 

 Zalecane jest aby odpady zielone i biodegradowalne 

zagospodarowywać we własnym zakresie i deponować je na 

przydomowych kompostownikach. 
 

 Odpady, które nie da się przyporządkować do danego worka lub 

zagospodarować na kompostowniku należy wrzucać do pojemnika 

na odpady zmieszane. 
 

 Zawartość pojemników i worków przeznaczonych do zbiórki 

odpadów będzie podlegać kontroli pod katem prawidłowo 

prowadzonej selektywnej zbiórki. 
 



 Worki do selektywnej zbiórki odpadów będą wydawane właścicielom 

nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę śmieci  

w ramach wnoszonej przez niego opłaty za gospodarowanie odpadami. 
 

 Każdy właściciel nieruchomości we własnym zakresie bez względu na 

deklarowany sposób zbierania odpadów, powinien wyposażyć swoją 

nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane. 
 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym żarówki świetlówki, 

baterie itp.) należy wrzucać do specjalnych czerwonych kontenerów 

ustawionych na terenie gminy (w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku). 

Przewidziana jest również zbiórka mobilna tego typu odpadów –  

o terminie zbiórki odpowiednio wcześniej gmina będzie informować 

mieszkańców.  
 

 Odpady wielkogabarytowe (meble, krzesła, stoły, dywany, wykładziny, 

stare lodówki, pralki) odbierane będą dwa razy do roku zgodnie  

z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów.  
 

 Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na zgłoszenie  

z limitem do 0,5 tony na gospodarstwo domowe w ciągu roku.  
 

 Przeterminowane leki przyjmowane są w aptekach na terenie gminy. 
 

 Stare opony przyjmowane są w warsztatach wulkanizacyjnych. 
 

 W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na worki do selektywnej 

zbiórki, należy się zgłosić do Urzędu Gminy. 
 

 Opłatę śmieciową należy uiszczać bez wezwania, kwartalnie w łącznej 

wysokości za 3 miesiące w terminach płatności podatku od 

nieruchomości tj.: 15 wrzesień, 15 listopad, 15 marzec, 15 maj. 

Pierwszą opłatę należy wpłacić do dnia 15 września 2013 r.  
 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami można wpłacać: 

-inkasentowi (inkasentami są sołtysi w poszczególnych 

miejscowościach),  

- w kasie Urzędu,  

- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy (BS o/Bliżyn  

31 8520 0007 2001   0010 5688 0001). 
 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronach internetowych Gminy 

Bliżyn, BIP Urzędu Gminy oraz dzwoniąc pod nr tel. 41 2541 104 wew. 39. 


