
  

 

 Gmina odbierze z terenu nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych,              

w tym niżej wymienione ODPADY PROBLEMATYCZNE w następujący sposób: 

 Odpady wielkogabarytowe tj. meble, dywany, duże AGD i RTV, opony 

odbierane będą sprzed nieruchomości podczas ustalonych zbiórek dwa 

razy w roku (termin wiosenny, termin jesienny); 

 Zużyte baterie mogą być oddawane do punktów zbiórki w Szkole 

Podstawowej w Karłowicach, Publicznym Gimnazjum w Starych 

Siołkowicach, Szkole Podstawowej w Popielowie i Urzędzie Gminy                

w Popielowie; 

 Przeterminowane leki mogą być oddawane w aptekach zlokalizowanych 

na terenie Gminy Popielów; 

 Chemikalia i inne odpady niebezpieczne (resztki farb i lakierów, środki 

ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach, środkach 

chemicznych, stare kosmetyki, lampy fluorescencyjne, rozpuszczalniki, 

kwasy, alkalia, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, itp.) mogą być 

oddawane bez limitu litrażowego / kilogramowego do mobilnego 

kontenera ustawionego raz na pół roku  w miejscowości Popielów, Stare 

Siołkowice i Karłowice  

 Mieszkańcy Gminy Popielów mają możliwość bezpłatnego oddawania 

zebranych selektywnie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Chróścicach. 

Do PSZOK można dostarczać następujące odpady: 

- tekstylia – stare ubrania, papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, 

- tworzywa sztuczne, szkło, AGD, RTV, odpady wielkogabarytowe, złom 

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, 

- odpady budowlane – do 500 kg na miesiąc na jedno gospodarstwa domowe, 

dla którego została złożona deklaracja (nadwyżka ponad limit płatna wg 

cennika), 

- odpadowa papa, opony, materiały izolacyjne –wełna, styropian, 

- odpady zielone – trawa, gałęzie o dł. do 1,5 mb.  

 

PSZOK dla mieszkańców Gminy Popielów czynny jest w poniedziałki 7:00-14:30,  

oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca 8:00-12:00 

tel. 77 420 07 95  

 

Urząd Gminy w Popielowie 

ul. Opolska 13,46-090 Popielów, tel. 77 4275822 wew. 50 i 53 

 

 

Szanowny Mieszkańcu, 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., poniżej  przedstawiamy istotne 

zmiany wprowadzone na jej podstawie w podjętych uchwałach Rady Gminy 

Popielów.   

 

 

 Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości, zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów w 

przydomowych kompostownikach. 

 Uległa zmianie opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy. Opłata będzie wynosić 

22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość.  

- w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostowanie 

bioodpadów w przydomowych kompostownikach opłata będzie 

pomniejszona o 1,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca, 

- w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku  

zbierania odpadów komunalnych w sposób  selektywny, opłata będzie 

podwyższona do wysokości 44,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca  

zamieszkującego daną nieruchomość.  

 Z uwagi na powyższe zmiany, aktualizacji uległ wzór deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. Wszyscy Właściciele nieruchomości, zobowiązani 

są złożyć nową deklarację na zaktualizowanym formularzu. 

 Przypominamy również, że pojemniki na odpady powinny być usytuowane na 

nieruchomości, na której powstają odpady (nie na chodnikach lub na drodze). 

 

 

 



 

 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie posesji odbywa 

się w następujący sposób: 

Pojemnik z żółtą klapą lub żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa 

sztuczne” wrzucamy: 

- puste i zgniecione butelki plastikowe typu PET po napojach, środkach 

czystości, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała, 

plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 

metalowe puszki po: żywności, napojach, karmie dla zwierząt 

oraz inne opakowania metalowe, opakowania tetrapack 

(wielomateriałowe),  

 

Nie wrzucamy: 

- części plastikowych nie będących opakowaniami, kawałków styropianu, 

tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, zabawek plastikowych, 

mebli ogrodowych, innych surowców (elementów drewnianych, 

plastikowych) 

 

Pojemnik zielony, oznaczony napisem „Szkło” wrzucamy: 

- butelki po napojach, słoiki po przetworach, szklane opakowania po 

żywności, pojemniki, naczynia szklane,  przepłukane 

szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania 

szklane, 

- opakowania szklane powinny być całe i całkowicie 

opróżnione  z zawartości, pozbawione nakrętek, itp. 

 

Nie wrzucamy: 

-szkła kuchennego (np. szklanki, ceramiki, naczynia kryształowe),  

- szkła płaskiego, zbrojonego, okiennego, 

- luster, szyb,  

- żarówek i lamp, 

- płytek ceramicznych ani szkła z cmentarza. 

 

 

Pojemnik brązowy, wrzucamy:  

- odpady pochodzenia biologicznego, które podlegają 

naturalnym procesom rozkładu, czyli biodegradacji. 

Zaliczamy do nich przede wszystkim odpady kuchenne / 

spożywcze i odpady zielone. 

- odpadki kuchenne (stałe), skorupki jaj, resztki owoców i 

warzyw, zepsuta żywność, filtry do kawy i herbaty z 

zawartością, kwiaty i pozostałości roślin, liście, trawa, przycięte części drzew 

i krzewów, itp. 

Nie wrzucamy: 

- resztek mięsa, jedzenia płynnego, kości, ości, odchodów zwierzęcych, 

dużych kawałków drewna 

Niebieski worek oznaczony napisem „Papier”, wrzucamy: 

- gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, 

biurowy, książki,  torebki papierowe,  tektura  i kartony 

Nie wrzucamy: 

- opakowania z papieru powlekanego, itp. papieru kopiującego 

i kalek, papieru mocno zabrudzonego lub tłustego, 

- tapet, worków po gipsie i cemencie 

 

Pojemnik czarny (na pozostałości po sortowaniu), wrzucamy: 

- worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, kobiece artykuły 

higieniczne, pampersy, zużyta wata, waciki, lustra, szkło 

zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika, popiół z węgla                    

i koksu, niedopałki papierosów, zmiotki, itp. 

Nie wrzucamy: 

- odpadów niebezpiecznych (lakierów, olejów, opakowań po 

środkach ochrony roślin, baterii), 

- odpadów budowlanych 

W PRZYPADKU NIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU ZBIERANIA 

ODPADÓW W SPOSÓB SELEKTYWNY, NA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

ZOSTANIE NAŁOŻONA OPŁATA PODWYŻSZONA ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI W WYSOKOŚCI 44 ZŁ NA MIESZKAŃCA  ! 


