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SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  NA TERENIE 
GMINY STRAWCZYN 

 
System gospodarowania odpadami obejmuje wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. System obejmuje wyłącznie odpady 
wytworzone w gospodarstwach domowych.  
 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Strawczyn deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych.  
 
Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Strawczyn lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 
26-067 Strawczyn. 
 
Od 1 stycznia 2018 roku usługi odbierania, transportu i zagospodarowywania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu 
gminy Strawczyn realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Zieliński”, ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków na podstawie umowy z dnia 
27.11.2017 r. 
 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta uchwałą Nr XXXVII/277/2017 Rady 
Gminy w Strawczynie z dnia 04.12.2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
 



GMINA STRAWCZYN  

Ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn  

                    tel. 413038005, fax 413038157    

              e-mail: sekretariat@strawczyn.pl  

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze złożonej deklaracji) uiszcza się bez wezwania na rzecz Gminy kwartalnie do 
rąk inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Łopusznie Oddział w Strawczynie Nr 73 8499 0008 0300 0026 2000 
0001. 
 
W nazwie zleceniodawcy należy wpisać imię i nazwisko właściciela nieruchomości, na której powstają odpady oraz jej adres. 
W tytule należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami za … kwartał (wpisać za jaki) 

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego: 

Prowadzącego selektywną zbiórkę odpadów Nie prowadzącego selektywnej zbiórki odpadów 

22,50 zł 45,00 zł 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy 
miesiące kalendarzowe, w następujących terminach: 

 za I kwartał do 15 marca,  

 za II kwartał do 15 maja,  
 za III kwartał do 15 września, 
 za IV kwartał do 15 listopada. 

 

Termin płatności 
Kwota łączna za odpady 
segregowane za kwartał 

Kwota łączna za odpady 
niesegregowane za kwartał 

za I kwartał do 15 marca danego roku 67,50 zł 135,00 zł 

za II kwartał do 15 maja danego roku 67,50 zł 135,00 zł 

za III kwartał do 15 września danego roku 67,50 zł 135,00 zł 

za IV kwartał do 15 listopada danego roku 67,50 zł 135,00 zł 
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RODZAJE ODPADÓW ODBIERANYCH OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH SYSTEMU 

 
 zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,  
 papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (worek/pojemnik niebieski) – 1 raz w miesiącu, 
 szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (worek/pojemnik zielony) – 1 raz w miesiącu, 
 odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe (worek/pojemnik żółty) – 1 raz w miesiącu, 
 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worek/pojemnik brązowy) – 1 raz w miesiącu, 
 popiół (worek/pojemnik szary) – 1 raz w miesiącu, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku (w systemie obwoźnych zbiórek po wcześniejszym zgłoszeniu),  
 meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku (w systemie obwoźnych zbiórek po wcześniejszym zgłoszeniu). 

 
UWAGA! 
Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru (zgodnie z harmonogramem) najpóźniej do godziny 700. 
 

RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (zlokalizowanego w Oblęgorze, ul. Kielecka 91) 

 
 papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
 szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 
 odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
 popiół, 
 przeterminowane leki, 
 chemikalia, 
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 zużyte baterie i akumulatory, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 zużyte opony, 
 odpady zielone, 
 odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne. 

 

POJEMNIKI I WORKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW 

 
Pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz worki na odpady selektywnie zbierane (papier; tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe; szkło, odpady biodegradowalne, popiół) dostarcza mieszkańcom przedsiębiorca obsługujący gminę w ramach ponoszonej 
przez właścicieli opłaty. 
 
INFORMACJE DODATKOWE  

 zawartość pojemników i worków przeznaczonych do zbiórki odpadów podlega kontroli pod kątem prawidłowej segregacji, 

 harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Strawczyn oraz informacje dotyczące PSZOK-u znajdują się na stronie 
internetowej http://www.strawczyn.pl/, 

 dowóz odpadów do PSZOK-u odbywa się we własnym zakresie,  

 zalecane jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, 

 wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, I piętro,               
pokój nr 9, tel. 41 30-38-630, e.mail. ekologia@strawczyn.pl 
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OBIERANYCH OD MIESZKAŃCÓW 

 

RODZAJ ODPADÓW WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

WOREK/POJEMNIK ŻÓŁTY 
odpady tworzyw sztucznych, 

metale oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe 

opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, kosmetykach 

i środkach czystości, butelki plastikowe po napojach, torebki, woreczki i 

reklamówki foliowe, folie opakowaniowe, plastikowe doniczki i zakrętki, 
kartony po napojach, opakowania metalowe i aluminiowe po napojach i 

konserwach 

tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, 
mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i 

smarach, puszek i pojemników po farbach, 
lakierach i klejach, opakowań po środkach 

chwastobójczych, tworzyw piankowych, silikonów, 
gum, styropianu, metali łączonych z innymi 

materiałami, zabawek na baterie, plastikowych 

części samochodowych, sprzętu AGD i RTV 

WOREK/POJEMNIK ZIELONY 
szkło bezbarwne i kolorowe 

szkło opakowaniowe, butelki po napojach, słoiki po przetworach, czystą 

stłuczkę szklaną (należy usunąć nakrętki, elementy metalowe i plastikowe). 
 

szkła budowlanego (szyby okienne, szkło 

zbrojone), szyb samochodowych, luster, naczyń 

typu duralex i arco, wyrobów porcelanowych, 
ceramicznych (talerze, kubki, filiżanki, doniczki, 

płytki), szkła kryształowego, szklanych opakowań 
farmaceutycznych z zawartością. 

WOREK/POJEMNIK NIEBIESKI 
papier, w tym tektura 

gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, ulotki reklamowe, torebki 

papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe, tekturę. 
 

kalki technicznej, opakowań z zawartością 

żywności zabrudzonych tłuszczem i chemikaliami, 
worków po cemencie i wapnie, papieru foliowego, 

papieru powlekanego tworzywami sztucznymi, 
papieru ściernego, resztek tapet, kartonów po 

sokach i mleku, pieluch i pielucho-majtek 

jednorazowych, podpasek, tekstyliów. 

WOREK/POJEMNIK BRĄZOWY 
odpady biodegradowalne, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów 

odpady zielone z ogrodu np. skoszona trawa, liście, gałęzie, kwiaty, chwasty, 
odpady kuchenne np. obierki po ziemniakach, skórki po bananach, 

mandarynkach, mięso, resztki obiadu, skorupki po jajach. 

Odchodów zwierzęcych, piasku lub żwiru dla 

kotów, popiołu, odpadów higienicznych 

WOREK/POJEMNIK SZARY 
popiół 

 popioły paleniskowe z kotłów centralnego ogrzewania, pieców 
gorącego popiołu, gruzu, betonu, ziemi i piasku, 

drewna, innych odpadów 

 


