
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn 
tel. 41-30-38-630, fax. 41-30-38-157 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY STRAWCZYN 

 
Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system odbioru odpadów komunalnych, który                
w naszej Gminie nie obejmie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  
 
Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn przyjęty uchwałą Nr 
XXIV/201/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. 
 
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 pokój nr 9 lub drogą 
pocztową na adres: Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn. 
 
Mieszkańcy są zobowiązani uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 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 
 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego: 
 

Opłata miesięczna od gospodarstwa domowego 

Prowadzącego selektywną zbiórkę 
odpadów 

Nie prowadzącego selektywnej zbiórki 
odpadów 

15,80 zł 31,60 zł 
 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez  

właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące 

kalendarzowe, w następujących terminach tj. : 

1. za I kwartał do 15 marca danego roku 
2. za II kwartał do 15 maja danego roku 
3. za III kwartał do 15 września danego roku 
4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku 

 
 

Termin płatności 
Kwota łączna 

za odpady segregowane 
za kwartał 

Kwota łączna za odpady 
niesegregowane 

za kwartał 

za I kwartał do 15 marca danego roku 47,40 zł 94,80 zł 

za II kwartał do 15 maja danego roku 47,40 zł 94,80 zł 

za III kwartał do 15 września danego roku 47,40 zł 94,80 zł 

za IV kwartał do 15 listopada danego roku 47,40 zł 94,80 zł 



 

 

 
RODZAJE ODPADÓW ODBIERANYCH W RAMACH SYSTEMU 

 

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA: 
· zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, 
· papier - 1 raz w miesiącu 
· szkło - 1 raz w miesiącu 
· tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu 
· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku (w systemie obwoźnych zbiórek), 
· meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku (w systemie obwoźnych zbiórek), 
· zużyte opony - 2 razy w roku (w systemie obwoźnych zbiórek). 

 
ZABUDOWA WIELORODZINNA: 

· zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, 
· papier - 1 raz w miesiącu, 
· szkło - 1 raz w miesiącu  
· tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu 
· odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji oraz odpady zielone - 1 raz na tydzień, 
· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku (w systemie obwoźnych zbiórek), 
· meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku (w systemie obwoźnych zbiórek), 
· zużyte opony - 2 razy w roku (w systemie obwoźnych zbiórek). 
 

DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PRZYJMOWANE SĄ: 
 

papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, chemikalia, popiół, 
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości kompostowania tych 
odpadów), odpady zielone (dotyczy posesji indywidualnych nie mających możliwości 
kompostowania tych odpadów). 
 

POJEMNIKI I WORKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW 
Pojemniki i worki na odpady selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe, szkło) 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. 

 Z systemu wyłączone są odpady pochodzące z remontów i inne odpady budowlane 
oraz odpady typu komunalnego powstające na terenach prowadzenia działalności 
gospodarczej, nawet jeżeli jest ona prowadzona w miejscu zamieszkania. 

 
 
 
 
 

http://www.strawczyn.pl/


 
 

 
ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

 
 
 

Worek niebieski 
PAPIER 

 

 
Worek żółty 

TWORZYWA SZTUCZNE          
I OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE 
 

 
Worek lub pojemnik 

zielony 
SZKŁO 

 

 
Pojemnik brązowy 

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE 

(dotyczy zabudowy 
wielorodzinnej) 

 

 
WRZUCAMY: 

 

- gazety i czasopisma, 
- katalogi i prospekty, 
- książki w miękkich 
oprawach lub z usuniętymi 
twardymi oprawami, 
- zeszyty, 
- papier biurowy, 
- torebki papierowe i papier 
pakowy, 
- kartonowe i tekturowe 
pudełka, 
- tekturę. 

- butelki typu PET, 
- opakowania z tworzyw 
sztucznych (np. po napojach, 
jogurtach, kosmetykach, 
płynach), 
- plastikowe zakrętki, 
- plastikowe torebki i 
reklamówki, 
- folie opakowaniowe, 
- plastikowe koszyczki po 
owocach, 
- kartony po mleku i sokach 
(tzw. tetrapaki). 

- szklane butelki po napojach 
i innych produktach 
spożywczych, 
- butelki po napojach 
alkoholowych, 
- słoiki, 
- szklane opakowania po 
kosmetykach. 

- obierki i resztki warzyw i 
owoców, 
- fusy po kawie i herbacie, 
- skorupki jajek i łupiny 
orzechów, 
- resztki jedzenia 
pochodzenia 
roślinnego, 
- części roślinne (kwiaty 
doniczkowe i cięte), 
- ścięta trawa, 
- liście. 

  
NIE WRZUCAMY: 

 

- papierów zatłuszczonych i 
brudnych, 
- papieru z folią, 
- papieru termicznego i 
przebitkowego (używanego 
w faksach, na paragonach), 
- kartonów po napojach i 
innych produktach 
spożywczych, 
- pieluch, podpasek i innych 
artykułów higienicznych, 
- materiałów budowlanych 
takich jak tapety, worki po 
gipsie czy cemencie itp. 

- butelek i pojemników po 
olejach (spożywczych, 
silnikowych), 
- opakowań po lekarstwach, 
zabawek, 
- sprzętu AGD i innego 
elektronicznego, 
- folii budowlanej, 
- styropianu. 

- szkła stołowego, porcelany 
i ceramiki, 
- szkła okiennego, 
- luster, 
- szyb samochodowych, 
- doniczek, 
- szkła żaroodpornego, 
- żarówek, lamp i neonówek, 
ekranów i lamp 
telewizyjnych, 
- szkła okularowego. 

- resztek jedzenia 
pochodzenia nie roślinnego, 
- resztek mięsa, kości, 
- odchodów zwierzęcych, 
- popiołu z pieca, kominków, 
papierosów i ich 
niedopałków, 
tytoniu, 
- piasku i sorbentów dla 
kotów, 
- pełnych papierowych 
worków z odkurzacza 

 
UWAGI: 

 

- usuwamy zszywki oraz inne 
niepapierowe elementy, 
z książek usuwamy 
wcześniej 
twarde okładki. 

- wszystkie odpady powinny 
być czyste i bez zawartości 
innych substancji, 
- odpady opakowaniowe 
należy zgniatać przed 
wyrzuceniem. 

- wszystkie odpady powinny 
być czyste i bez zawartości 
innych substancji, 
- nie tłucz szkła przed 
wrzuceniem do pojemnika, 
- usuń z opakowań 
szklanych nakrętki, korki, 
kapsle, zaciski, gumowe 
uszczelki. 

- odpady powinny być 
wrzucane luzem bez 
dodatkowych opakowań typu 
reklamówki, woreczki itp. 

 


